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تقديم

يكلحاامنذرلدكتورا

سياسيةمفاهيمبشأنالتفسيراتوتضاربتالجدلفيهثارزمنهناكليسربما

تمرولم،الحاليةأيامنافيهوكماوالاستشهادوالجهاد،،والمقاومة،الإرهابمثل،ودينية

إشكالياتمناليومتثيرهمامثلوالجهادالاستشهادمصطلحاتفيهاأثارتتاريخيةمرحلة

الذيالغربيالمجتمعمنطقبينالانقسامإلىالإشكالياتهذهتعودوربما،ولغويةفقهية

تصوراتإلىتعود،نصوصتحكمهإسلاصي،واخر،الحديثبمفهومهاالسياسةتحكمه

والوضعالدوليالنظامبمتغيراتتعترفولا،الحربودارالإسلامدارمفهومعنسابقة

فيه.للمسلمينلحاليا

لأجلالموتتطلبلافهي،يشاعكماليستالإسلاميةفالثقافةالخلوفهذاكلومع

الحقوقتشكللذلكوربما،الحياةلأجلالحياةيطلبعموماالغربيالفكرأنمع،الموت

ويبدوالإسلاصي،الفكرفيالشرعيةالحقوقيقابلها،الغربيالفكرفيالعلياالقيمةالفردية

النقطةهووالإسلاميةالغربيةالمفاهيمبينوالموتالحياةقضيةتفسيرعلىالخلوفأن

ومن،الغربيالفكرعلىالاستشهادظاهرةفهماستحالةسببطرفمنفهو،الجوهرية

الإسرائيليالمجتمعضعفكشفتأنهاخاصة،العملياتلتلكالبالغالقئيرسبباخرطرف

.التحديمنالنولحذلكمواجهةفيغربيانموذجا

فإن،فلسطينوفيلبنانجنوبفيأيلولاlقبلالاستشهاديةالعملياتوجودومع

التفكير،يعيدوجعلته،العالماهتمامأولياتفيالظاهرةتلكرسخمنهياليومذلكأحداث
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عام،نحوعلىالإسلامتتناولالتيالدراساتلرواجمهدما،التساؤلاتمنكثيراويطرح

.تحديدالاستشهادواالجهادومفهوم

مأ)استشهاديونكتابالصادرةالكتبأهممنكانربماالسياقهذاوضمن

عملهما،موقعمنالمختصانالباحثانيطرحهاتساؤلاتعنيجيبفهو؟(،إرهابانتحاريو

الجمعيةفيوالعضو،النفسبعلمالمتخصص(كمحي)شاؤولالدكتورهوالأولفالباحث

وهو،الاستراتيجيالمستشار(إيفن)صموئيلهوالثانيوالباحث،النفسيةللسياسةالدولية

وقد،الإسرائيليةالعسكريةالاستخباراتجهازفيطويلةفترةعملمتقاعد،كبيرضابط

والاستطلاعاتالدراساتمنالعديدوأجريا،الحربيالنفسبعلمالباحثاناختص

الإسرائيلي.للجيشالنفسيةلإحصائياتوا

انتشارهوأماكن،التاريخيةوجذوره،الاستشهادفلسفةكتابهمافيالمؤلفاناستعرض

فسراالأولالفصلفي،ثلاثةفصولعبرإليهتؤديالتيوالدوافعوالأسباب،العالمفي

في،الاستشهاديلشخصيةنفسياتحليلاقدماثم،الكتابتأليفإلىدفعتالتيالأسباب

هم؟منوهما:،الإسرائيليينحيراالاستشهاديببنعنسؤالينعنللإجابةيائسةمحاولة

ولماذا؟.

فيبدأتفقد،التاريخفيجديدةليستالاستشهاد()ظاهرةأنالمؤلفانويرى

وقتهاالمعروفةالإسماعيليةالطائفةعندالميلاديعشرالحاديالقرنمنذالإسلاصيالتاريخ

ظاهرةوعدا،العالمفيالصراعمواقعمنالكثيرلتطولوتطورتواستمرت،بالحشاشين

،الظاهرةهذهمنجزءاالثانيةالعالميةالحربفياليابانيونالطيارونبهاقامالتيالكاميكاز

البحريالأسطولفوقبالمتفجراتمليئةوهي،وطائراتهمإئفسهميفجرونكانواحيث

الأصركي.

العالمفيوتنظيماتمجموعاتعملتالأخيرينالعقدينخلالأنهإلىالكاتبانويشير

سيريلانكا،فيالتاميلونمور،لبنانفيالدهحزببينهاالأبرزوكانالاستشهاد،طريقةعلى

فيالشيشانومقاتلومصر،فيالإسلاميةوالجماعة،تركيافيالكردستانيالعمالوحزب
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حسين.صدامنظامسقوطبعدالعراقفيالمختلفةوالتنظيمات،روسيا

المارينزقواتضدلبنانفيالانتحاريةاللهحزبعملياتإنوإيفن:كمحيويقول

الشرقفيالظاهرةانتشاربدايةكانتم8291عامالأولتشرينشهرفينفذتالتي

إلىمشيرين،فرنسياجنديا58وأمريكيا241نحوالمذكورةالعملياتفيقتلحيث،الأوسط

ويتابع.لبنانمنالجنسياتوالمتعددةالأمريكيةالقواتخروجإلىأدتالعملياتهذهأن

فيالإسرائيليالجيشضدالعملياتهذهيوجهبد!إيرانيوبدعمالدهحزبإن:المؤلفان

فيحصلكما،العالمفيالمنتشرةوأهدافهاإسرائيلمصالحوضد،اللبنانيالجنوب

عامتموزفياليهوديةالمؤلسساتومبنىم،2991عاماذارفيايرسببيونسسفارتها

م2أههعامأيلول11يومالعالميةالتجارةبرجيىتفجيرأنإلىالكاتبانويشيرم.4991

الاستشهادتاريخفيمعاصرةتحولنقطةأصبحإنهبل،العملمنالن!لهذادفعةأعطى

الباحثيناهتمامتوجهالتاريخهذامنذإنه:ويضيفان،يسميانهكما(،الانتحاري)الإرهابأو

كونها،كثبعنوالمراقبةلدراسةاتستحقباتتلتياالظاهرةهذهنحوالإرهابفيوالخبراء

أجمع.للعالموإنما،فحسبمعينلبلدليسوكاملو،شاملاتهديداتشكلباتت

تفاصيلعنالاستقصاءجرى،الكتابهذانماذجوهم،الستونالاستشهاديون

مستغلإمافالاستشهادي،أساسيةمجموعاتأربعفيوصنفوا،حياتهموأسلوبعملياتهم

يعدهاالتيفلسطينلأرضمتعصبوطنيوإما،لأقاربهمنتقمهووإما،المنظماتمن

واحدولكلعين.حورمنينتظرهوما،الآخرةفيللثوابيتطلع،متطرفدينيوإما،أرضه

لأن،مشتركةنماذجوجودمعالاستشهادتنفيذإلىيدفعهخاصومساررئيسمحركمنهم

تبينكماللتنفيذ،ودفعهالاستشهاديلتحريكنفسهالوقتفيمعاتعمل،كثيرةعواملهناك

واحد.دافعمنكثرألديهمالبحثفيالمشمولينلاستشهاديينامنعدداأن

هيوإنماانتحارا،ليستأنهايرونالعملياتهذهمنفذيإن:يقولانالمؤلفينأنومع

اللافتلكن،للاحتلالشرعيةومقاومة،بالنفسوتضحيةاستشهادالإسلاصيالدينبحسب

فكرةتتخطىتكادلاالمؤلفينلدىالاستشهادلظاهرةالدينيالتفسيرحدودأنهناللنظر

ميلا،نلاحظإنناحتى،والجنسبالجنةالتنعمأجلمنالآخرةإلىالشهيدتطلعهي،واحدة
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فقط،الجنسيبالهدفحصرهانحووالإسرائيليةالأمريكيةالإعلوميةالأوساطعلىيسيطر

شبهتقاريرهاخلولوالإسرائيليةالأمريكيةلتلفزةاوشبكاتوالصحفالمجلوتتؤكدهماوهو

اليومية.

عامةالعالميةالساحةعلىالقضاياأهممنقضيةيناقشالكتابهذاأنومع

لوقفلعسكريوالأمنياهتمامهموالإسرائيليينارعبمدىيكشفلكنه،خاصةلفلسطينيةوا

اليومية،حياتهمدقائقالظاهرةهذهأقضتفقد،الفلسطينيينبينالاستشهادظاهرةتفشي

حتىبل،والشواطنالمطاعمإلىالذهابويتجنبون،والاحتفالاتالتجمعاتيخشونفأخذوا

الإسرائيليةالاقتصاديةوالحركةالسياحةتدهورسببما،التجاريةوالمحلوتالأسواق

المجتمع.فيالكبيرةالنفسيةالاتارعداهذا،عموما

ضعفنقطةكشفتالاستشهاديةالعملياتأنالكاتبينوباعتراف،الكتابويوضح

بالحضوروهوسه،بالحياةللتمتغحبهوهي،ميزاتهمنعدهاطالماالذيالإسرائيلىالمجتمغ

السياسيةالحياةعلىسلباالعملياتتلكنتائجانعكستفقدوباختصاروالإقليصي،الدولي

إسرائيل.فيلنفسيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةوا
لحايكامنذرلدكتورا
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المؤلفينمقدمة

فيالعاملينمنكثيربهيستشهدالذيدويستوفسكيالشهيرالروسيالكاتبيقول

فهمها(،الصعبمنلكن،العملياتهذهإدانةالسهل)من:بالإرهابالمهتمالبحثمجالات

،الإرهابمجالفيالباحثينتشغلالتيالأساسيةالمشكلوتإحدىتلخصالعبارةهذهإن

.الإرهابمنتحريظاهرةعلىكبيرحدإلىينطبقماوهذا

لسؤالوا،مجهولةمازالتأسبابهالكنبعيد،زمنمنذالإرهابيالانتحارظاهرةتعرف

أناسلقتلبشريةقنابلشكلعلىللموتمستعدينالأشخاصبعضيكونلماذاهنا:

أبرياء؟.

أنهاومع،معقدةبأنهايشكلاالتيالظاهرةلهذهواضحتفسيرالآنحتىهناكليس

علىالفردخلولهيحكم،شخصيقرارعنعبارةفهي،الانتحاريةالأعمالضمنتندرج

المجتمعهذامنأفرادايجبربل،يدفعالمشجعلاجتماعياوالمحيعا،الجماعةأجلمنمصيره

العمل.هذالتنفيذ

الثمنبسببوذلكبه،تظهر،سياسينزاعكلفيضروريالظاهرةهذهفهمإن

إمكانيةعدمبسببالظاهرةتلكفيالبحثالصعبفمنذلكومع،تكلفهالذيالدموي

الأعمالبعضفهمإلىالوصولالممكنمنلكنانتحروا،الذينالإرهابيينمعالتحقيق

ورضابحريةبأنفسهميضحونأشخاصاتستخدمالتيالإرهابعملياتومنها،الإرهابية

العدو.ضربأجلمن

حببالبقاءامالهوتكون،مخرببهايقومنار،إطلوقعمليةمثلويشمللاالن!عوهذا

الفلسطينيةالإرهابيةالمنظماتعليهاتطلقالنولحهذامنوعمليةجدا،ضئيلةالهجومبعد
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(.)تضحيةاسم

الانتحارعمليةنفذواالذينالفلسطينيينالمنتحرينبإرهابسيعنىالبحثهذاإن

حيث،الأردنغورفي)محولا(مفرقعند3991Xعامنيسان16فيإسرائيلداخلالأولى

حافلةفييقودهاكانسيارةبتفجير،نابلسمنطقةمنوهو،حماسعضوتمامثائرقام

اخرين.خمسةوجرح،راكبينفقتل،متوقفةركاب

أيلولفيالأقصىانتفاضةبدايةمنذهامةنتائجلهكانالانتحارإرهاباستخدامإن

إرهابيا6اتحركالأقصىانتفاضةبدايةفمنذ،م3991عامنيسانعمليةومنذ،م0002عام

العملية،تنفيذمرحلةيبلغوالموالباقي،أنفسهمبتفجير،ه/ه07أي،منهم43قامانتحاريا،

فيهمكان،انتحارياإرهابيا274تحرك4002Xعامنيسانوحتىالأقصىانتفاضةومنذ

منهم،ه/ه52أي،أنفسهمتفجيرمن142تمكن،الإرهابياتمنقليلعدد

سلوكنمطعرضالممكنغيرمنأنهإلىتشيرالموضولحعننشرتالتيالمقالاتإن

هذهلتنفيذمعينةدوافعهناكفإنذلكومعالمنتحر،الفلسطينيلبورهابيواحدنفسي

من:السؤالتثيرالحقائقوهذه،التنفيذتسهل،معينةواجتماعيةبيئيةظروفمنها،العمليات

الفلسطيني؟الإرهابانتحاريوهم

عامينشرطينالفلسطينيةالساحةف!أنيظهرالإجابةعنالبحثوخلال

وهما:،الانتحاريينلظاهرةضروريين

وهؤلاء،انتحاريةإرهابيةعملياتلتنفيذالمجتمغفيالأفرادلبعضالشخصيالاستعدادا-

يضحون،مجاهدينأنفسهمفيرأواولكن،الأحوالمعظمفياليائسينمنيكونوالم

بجنةسيفوزبأنهيؤمنمنومنهملإطراء،واالمديحعلسفيحصلون،شعبهمأجلمنبأنفسهم

نفسيةبضغو!أصيبوالأشخاص،قليلةليست،حالاتهناكفإنذلكومغ،الآخرةالحياة

انتحارية.عملياتتنفيذعلسأجبرتهم،واجتماعية

فنيةقاعدةذلكأجلمنفينشئاستراتيجيا،سلاحاالاشحارفييرىالذيالتنظيم2-

تصدرالتيالتنظيماتلهذهالعقائديةوالرسالة،انتحاريةعملياتلتنفيذتؤهله،وتنظيمية
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لإرسالاستعدادهلدرجةالسياسيةبأهدافهمتمسكالتنظيمأنإبرازهيالانتحاريين

مؤكد.موتأجلمنعضائهأ

أولها،الانتحاريةالعملياتلتنفيذداعمةظروفاهناكفإنالشروطهذهإلىإضافة

كذلك،السكانبأوساطالتضحيةقيمينشرالذيوالإعلوم،المؤيدةالاجتماعيةالبيئة

الطئيديؤثركما.القتلىلعائلوتوالاجتماعيةالماليةوالمساعدات،المشجعةالروحيةالزعامات

الذيللتنظيمالسياسيةالأهدافتسخيرفينجاحهومدى،الانتحاريلبورهابالاجتماعي

وحجمها.لظاهرةاهذهقوةفيكبيرحدإلىالمنتحرإليهينتصي

المجتمعفيللأفرادالشخصيالاستعدادوهو،الأولبالشرطسيهتمالبحثهذاإن

النؤهذاإلىيتوجهونالذينالرجالهؤلاءعلىيتعرفأنمحاولا،انتحاريةعملياتلتنفيذ

،الأقارببأحدكالإضرارالشخصيةالدوافعوماهية؟،بذلكيقومونلماذاومعرفة،الإرهابمن

أجلمنبهليضحيالفلسطينيالمجتمعيختارومن؟،الوطنيأوالدينيالدافعمقابلفي

؟.أهدافه

،متطرفووطني،متطرف،متدين:انتحاريينلمخربيننماذجلأربعةالبحثوسيعرض

نإحيث،لانتحارييناللمخربينلأساسيالدافعبايتعلقلنمطاوهذا،ومستغلنفسانيمنتقم

العملية،تنفيذيتمحتى،الإرهابيونبهايمرالتيبالمراحلأيضاعلوقةلهاالدافعنوعية

)حماس(.أوساطفيليائسينامنمتدينشخصتجنيدطريقةالمثالسبيلعلىوسنتناول

نظريأسلوبهونماذجأربعةإلىالانتحاريينالإرهابيينفرزبأنالقكيدهناوأحب

منتمكنلمالبحثلهذاجمعتالتيالمعطياتوأن،الظاهرةهذهفهمعلىللمساعدة

المتطرفالدينيالنموذجأنيبدوولكن،النماذجهذهمنكلمقداردقيقنحوعلىالتحديد

أكثرإلىتنتصي،متداخلةنماذجهناكليلحاالواقعافيإنه:القولويمكننا،فيهالسائداهو

النموذجيكونعندماالحالاتهذهوفي،سابقاالمقترحةالأربعةالنماذجمنواحدنموذجمن

نفساني.ومنتقمدينيذلكمثال،لنماذجامناثنينمنأكثريشمللافإنه،مختلطا

المتطرفالدينيالنموذجفيخاصنحوعلىيبرزمهم،عاملالبيئةتأثيرإن
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عملياتارتكابإلىهؤلاءتدفعالتيبالبيئةكبيرحدإلىمتأثرةالنماذجوهذه،والوطني

النموذجعندأكبرنحوعلىفتبرزالشخصيةالنظروجهةأما،الجميعأجل)منانتحارية

للقياممستعدايكونأنإلىبالفردتؤدي،شخصيةبصفاتمتميزالنموذجوهذا،المستغل

لمشكلوتأو،الاجتماعيةللضغوطتخضعضعيفةشخصيةمثل،انتحاريةبعمليات

الشخصية.بالنظرةكبيرحدإلىمتأثرالانتقاصيالنموذجفإنوأيضا(،شخصية

ه!:،نتائجعدةإلىالتوصليمكنالبحثمعطياتضوءوعلى

يختفيلنالانتحاريينإرهابأن،الأساسهذاعلىبناءتقدر،أنإسرائيلعلىا-

أعمالخلولحجمهافيواضحتأثيريجريأنهمع،المنظورةالفترةخلولالمنطقةمن

يبدو،وواسععميقنحوعلىالفلسطينيالمجتمعفيتطورتلتياالشهادةفثقافة،إحباطها

لها.كاملوقفإلىضرورينحوعلىيؤديلنلسياسياالمناختغييرأن

،لغيرهمناسباضرورينحوعلىليسمنتحرإرهابيلنموذجملوئمهوماإن2-

الفلسطينيةللسلطةالعلنيالقئيدووقفالسياسيالحلفيالتقدمبأنيعتقدذلك:ومثال

المتعصب،لوطنياالنموذجفييصنفونالذينالمخربينعملياتعددستقللالانتحارلعمليات

المتعصب.الدينيالنموذجن!عمنالمنتحرينعملياتمواصلةحتماتمنعلنولكنها

فيوالمصاعب،الانتحاريةلعملياتاتنفيذفيالفلسطينيونيواجههاالتيالصعاب3-

إلىبالفلسطينيينيؤديربما،المعروفةبمميزاتهاخلولهاالمطلوبالطئيرعلىالحصول

أهدافهم.علىللحصولمحاولةفيأكبرنحوعلىقاتلةوسائلاستخدام

يأهناكيكونلاحيثلموقفها،ومتابعةثابتةتكونأنإلىمضطرةإسرائيلإن4-

سيثبتتنازلأيوإن،المنتحرينإرهاباستمرارخلولإنجازاتإلىالوصولفيأمل

السبيل.هيالتضحيةأنللفلسطينيين

المخربيننماذجمنواحدلكلتوجهواعصراعاستراتيجيةتطويرالممكنمن5-

معالسكانلجميعالمعلوماتبإرساليمتازالوعيساحةعلىالصراعهذاإن،المنتحرين

يستطيعونالذينوإلى،بالقوةللمنتحرينأي،موضوعيةأهدافإلىالوصولفيالأمل
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الخاصةالرسائلعلىالضوءإلقاءهيهناالمقترحةوالنمطية،العمليةلتنفيذفيهمالقئير

لهم.المساندةوللهيئاتالمختلطةللنماذج

كلنحومنفردنحوعلىيوجهأنيجبوالتوضيحالإحباطخطواتتخطيطمدلولإن

معالاحتكاكتقليلأنالتصورالممكنمنالمثالسبيلوعلى،الأربعةالنماذجمننموذج

إلىالبعيدالمدىعلىسيؤديالطرقوإغلوقالتجولومنعبالحواجزالفلسطينيينالسكان

الكشففإنوأيضا،المنتقمالنموذجمنانتحاريةعملياتلتنفيذالمرشحينعددمنالتقليل

وسيخلق،الفلسطينيةالتنظيماتصورةفيسيؤثرالصغار،مثل،المستغلالنموذجعن

للقيامالتخطيطأيضاالممكنومن.الفتياناستخدامعنللومتناعوخارجيةداخليةضغوطا

شي!كلوقبل،نموذجلكلوالمشاركةالمساندةالجهاتنحوتوجهالبعيدالمدىعلىبخطوات

لهم.المعطىالماديوالطئيدالواسعالجماهيريالقئيدتوجه
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مدخل

علىالحصوله!الإرهابأنواعكلمثلالانتحاريالإرهابأهدافإن

المنتحرينلإرهابفإنذلكومع،العنفوسائلبوساطةسياسيةمكاسب

خاصة:مميزات

أكثرنحوعلسالمتفجرةالمواداستخداممنيمكنماوهذا،موجهةقنبلةالإنساناستخدام-

فتكا.وأكثر،والمكانالتوقيتاختيارحيثمنفاعلية

عليهميسفلما،الانسحابأجلمنطرقعنالبحثإلىحاجةفيليسواالانتحاريون-

العمل.

نفسه،يفخرأو،هدفهيغئيرأنيستطيغفهو،الموتهدفهمنتحرمخربردعالصعبمن-

الأمن.رجاليعتقلهعندما

.أرسلوهمنيخونأنأو،يعترفأنفيخطرلاولذلك،لأسرافييسق!الاالمنتحرالمخرب-

مغالموتهوالمنفذهدفإنحيث،المنتحرينلإرهابومخيفقوينفسيتأثيرهناك-

تنفيذها.عنالمنفذردعأو،لعمليةاهذهحدوثمنغمنالضحايايمكنلاوهذا،ضحاياه

ظهرلمثالاسبيلفعلى،الإنسانيلتاريخافيجديدةظاهرةليستلانتحاراظاهرةإن

عندعشر،الحاديالقرنفيالذاتيةالتضحيةعملياتعلىيقومالذيالإرهاباستخدام

علىالمنتحرينإرهابيقتصرلاهذهأيامناوفيبالحشيشية.المعروفةالإسلاميةالطائفة

عملتالأخيرينالعقدينفخلول،العالممنمختلفةمناطقفيموجودوهو،الأوسطالشرق

فيالدهحزبهؤلاءبينالأبرزوكان،الانتحاريالإرهابطريقةعلىعدةوتنظيماتمجموعات

لإسلاميةالجماعةا،تركيافيالكردستانيلعمالاوحزب،سيريلونكافيالتاميلنمور،لبنان
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فيمختلفةوتنظيماتالهند،فيمحمدجيشومنظمةروسيا،فيالشيشانمصر،في

حسين.صدامسقوطبعدلعراقا

شهرةالحديثالعصرفيحازقدالأوسطالشرقفيالمنتحرينإرهابأنونجد

الدهحزبهاجمحيثذلك،قبلمشهوراالشيعيالتنظيميكنلمحينفي،لبنانفيواسعة

الذينم،8291عامالأولتشرينشهرفيبيروتفيالفرنسيةالقواتومقرالمارينزمقر

في(الجليل)سلامةحرببعدلبنانإلىأرسلتالتيالدوليةالقواتضمنيعملونكانوا

فرنسيا،جنديا58وأمريكيا،مظليا241قتلالعملياتهذهوخلول،e,8291عامتموزشهر

حزبفوجه،لبنانمنالجنسياتوالمتعددةالأمريكيةالقواتخروجإلىالعملياتهذهوأدت

هوجمتوبعدها،لبنانجنوبفيالإسرائيليالجيشقواتضدذلكبعدالانتحارعملياتالده

فيالإسرائيليةالسفارة،الأرجنتينعاصمةايربش()بيونسفيويهوديةإسرائيليةأهداف

.ام499عامتموزفيليهوديةاالمؤسساتومبنى،e,2991عاماذار

11فيالعالصيالتجارةبرجعمليةبعدعالصياهتمامعلىالمنتحرينإرهابحصل

علوماتوإحدىالجديد،القرنفيالأحداثأبرزمنأصبحوالذيم،1002عامأيلول

الإرهابفيوالخبراءالباحثينرأيتعززالعمليةهذهومنذ،الإرهابتاريخفيالتحول

فيللونتشارإمكانيةوذوشاملتهديدأنهاعلىالانتحاريالإرهابظاهرةإلىبنظرتهم

الإرهابانتشارمنالمتحدةالولاياتفيالخبراءحذروقد،العالمفيأخرىمناطق

الإسرائيليالنزاعفيالمنتحرينإرهابعلىركزماومنها،فيهالبحوثوتعددت،الانتحاري

أساسيتين:نقطتينعلىلضوءالإلقاءمحاولةفيلفلسطينيا

المنتحرين.للمخربينالائبرزالدوافغا-

.الإرهابلهذاالمساندةلاجتماعيةاالعوامل2-

ترسلالتيالتنظيماتمثلالمنتحرينلإرهابالمهمةالأخرىالنظروجهاتأما

لنظراووجهات،المنتحرينلإرهابلإخفاقاتوالإنجازاتوا،لتنظيماتاهذهودوافع،المنتحرين

فيىإليهالتطرقيجرلمذلكفكل،الواقعأرضإلىوإخراجهاالعملياتتنفيذلسيرالتقنية
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.الدراساتهذه

اعتقادهمعالحرةرغبتهمنانطلاقاالإنسانبتنفيذهايقومالتيالانتحارعمليةإن

يزهقون،لأناسالمخططالاستخدامخلالتجريإرهابيةعمليةبأنها:نعرفهاالمؤكد،بالموت

يطلقمخربايشمللاالتعريفوهذابالعدو.الإضرارأجلمنالحرةبرغبتهمحياتهمخلالها

خلالهايزهقالتيالعملياتيشملفالتعريفجدا،قليلالهجومبعدحيابالبقاءوأملهالنار

هدفه.إصابةأجلمننفسهتجهيزبعد،كهوبإدرابيدهحياتهلمخربا

عمليةالهجومعدأجلمنضروريالمهاجمموتأنيتبينالتعريفهذاوخلال

عمليةتعدالعمليةهذهفإنمدنيينضدموجهةالانتحارعمليةكانتماوإذا،انتحارية

الهجوميةالعملياتمنمختلفةمواقفهناكفإنالمقابلوفيالمعايير،جميعبحسبإرهابية

لامقاتلةعسكريةقواتضدالعملياتمنالنعفهذا،عسكريةأهدافعلىالانتحارية

فيليستأو،مقاتلةغيرقواتعلىالهجومعملياتأما،إرهابيةعملياتالأغلبعلىتحسب

اخريننظروفي،إرهابيةعمليةوالسياسيينالخبراءبعضنظرفيتحسبربماحرب،حال

شرعية.عملية

القتالساحاتفيأيضاانتحاريةهجوميةعملياتفيالسلاحاستخداميظهركما

الثانية،العالميةالحربخلالاليابانيون)الكاميكاز(طياروهولذلكالمعروفوالمثال،الحديثة

ما،الأمريكيالبحريالأسطولبسفنبالمتفجراتمليئةوهي،بطائراتهماصطدمواالذين

منالثمانينسنواتفيوالعراقإيرانحربمنآخرومثال،كبيرةوأضرارخسائرإلىأدى

الذينالشبانمنوهم)باسيج(،سميتخاصةقواتالإيرانيونشكلفقد،الماضيالقرن

المهاجمة،للوحداتالطريقوفتحالألغامتفجيرإخلمنالعدوباتجاهالركضمهمتهمكانت

إ!تؤكدالأمثلةهذه.الجنةأبوابلهملتفتحرقابهمعلىمفاتيحيعلقونكانواالشبانوهؤلاء

تهدفكونهاالانتحاريالإرهابمغقاطغنحوعلىليستالن!هذامنالانتحارعمليات

المقاتلة.العدوبقواتالإضرارإلى

الفلسطينيون،فيقولمغاير،بأسلوبعملياتهاالمنتحرينلإرهابالمنفذةالجهاتتفسر
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الإسلاصي،الدينفيمحرمفالانتحار،انتحاريةليستالعملياتهذهإن:المثالسبيلعلى

أقوالوبحسب،للاحتلالمشروعةومقاومة)استشهادية(،بالنفستضحيةعملياتولكنها

هيالإسرائيليينالمواطنينضدالانتحارعملياتفإنالقدسمفتيصبرىعكرمةالشيخ

العملياتوإن....الفلسطينيةللأراضياحتلالهاتواصلإسرائيلدامتماشرعي)عمل

(.الفلسطينيينضدلإسرائيليالجيشالعملياتالشرعيلرداهيللإسلاميينلانتحاريةا

السنواتخلالللفلسطينيينالائرزالقتاليةالوسيلةالمنتحرينإرهابأصبحوقد

استراتيجياتهديداكثيرونعدهفقدلأسلوبالهذااكساويمماالدراصيالصعودومع،الأخيرة

مستقرةيوميةةحياضمنالعيشعلىإسرائيلدولةقدرةتهديدهناوالمقصود،إسرائيللدولة

لاقتصادية.والاجتماعيةاهدافهاألتحقيق

باستطاعتهاستراتيجياسلاحاالانتحاريةالهجومعملياتفيالفلسطينيونويرى

مراقبونويرى.الفلسطينيةلقدرةواإسرائيلدولةبينوتكنولوجيعسكريتوازنلىإلوصولا

(.الذكيةلفقراءا)قنبلةهوالمنتحرينإرهابأنالفلسطينيونومنهم،عديدون

لإرهابيةاالمنظماتبتوجيهولكنمستقلنحوعلىيعملونلاالفلسطينيونالانتحاريون

زعاماتالتنظيماتولهذه،لانتحاريالإرهاباتستخدمالتيحماسمنظمةمثل،الفلسطينية

الانتحارية،العملياتوتنفيذالناسفةالعبواتتحضيرعلىقادرةوقاعدة،وعسكريةسياسية

تنفيذأجلومن،متعددةتنظيماتسلسلةفيالأخيرةالخليةهيذاتهافيلانتحاراعمليةإن

مجموعاتمنتتكون،المختلفةالتحضيراتمنمجموعةإلىالتنظيميحتاجالانتحارعملية

ليستالأموروهذهالتنفيذ،حيزإلىالقرارإخراجواجبهممنالذينوالمساعدينالنشطاء

هذا.بحثنامجالفي

مرحلتين:إلىالانتحارعملياتتقسم

بعدها:وما،الأقصىانتفاضةقبلما

إسرائيل،داخلالأولىالانتحاريةالعمليةنفذتحيث،e,3991عامنيسانشهرمنذا-

،عملياتانتحاريامخربا61نفذ،م0002عامأيلول92فيالأقصىانتفاضةاندلاعوحتى
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بتفجير،ه/ه07أي،منهم43نجحالإسلاصي،الجهادمن2وه،حماسمن41منهمكان

لتنفيذ.اقبلالباقينعلىالقبضإلقاءوجرى،أنفسهم

e,4002أيارمايوبدايةوحتىالأقصىانتفاضةبدايةمنذ2- ,? Lcومخربةمخربا274عمل

و،التنظيمفتحإلى07و،حماسإلىينتمون99،التاليةالتنظيماتإلىينتمونانتحاريين

142فجر274ومنأخرون،28و،الشعبيةالجبهةإلى01والإسلاصي،الجهادإلى67

مخربمنأكثربهاقامتفجيرعملياتعدةهنا)المقصودعملية132وعمليا(52%،)فقط

عليهم.القبضإلقاءجرىلباقيواواحد(،

هذهإحباطفيالإسرائيليةالأمنلمصلحةالباهرالنجاحإلىتشيرالمعطياتهذه

العملياتمجموعفيمقدارأقلتشكلالانتحارعملياتأنإلىالإشارةالمهمومن،العمليات

معظمحصدتالانتحاريةالعملياتولكن،الانتفاضةبدايةمنذإسرائيلضدنفذتالتي

المصابين.

تشير،الأقصىانتفاضةف!الانتحارعملياتمنأخرىشريحةوهناك

التالية:المعطياتإلى

84إلى24بينمنهم91%سنة،23ا-7بينمنهم81%،الشبابمنالمنتحرينمعظما-

.48و46سنفيكانافقطانتحاريان،سنة

غزة،منجاؤواه/ه15و،منهمه84%،الغربيةالضفةمنجاؤواالانتحاريينمعظم2-

إسرائيل.داخلمنفقطواحدوانتحاري

متزوجون.فقطه/ه7،منهمه/ه39،متزوجينغيرالانتحاريينمعظم3-

510/0،متوسطةثقافة،14%هأساسيةثقافة،التعليمعلىحاصلونالانتحاريينغالبية4-

أعلىالمستوىوهذا،جامعاتخريجيأوطلاباكانواالمخربينثلثإنأي،ه/ه32عالتعليم

الفلسطينيين.السكانلمجموعةلاكاديصياالمستوىمنكثيرا

م،1002عامالأولكانونحتىالأولى،مرحلتينإلىالأقصىانتفاضةتقسيمويمكن

والجهادحماسمنانتحاريةعملياتنفذتم1002عامحتىوصاعدا،منهاوالثانية
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)فتح-رجالالانتحاريالإرهابإلىانضمم1002عامالأولكانونوفيالإسلاصي،

نفذتالتيالأولىالانتحاريةالعمليةإنفتح،لحركة(الشعبية)المقاومةورجال(،التنظيم

والتنور3الاتساعفيالاستمرارومع،الثانيتشرين92الخضيرةفيجرتفتحباسم

4002Xعامالثانيكانونفحتى،إليهمالنساءانضمتفقدالمنتحرينللمخربينالبشري

مخربة24اعتقلت3002Xعامنهايةوحتىإئفسهن،انتحارياتمخرباتسبعفجرت

أهدافهن.تنفيذقبلانتحارية

ثمومنفقط،الانتحاريةللعملياتالمكثفبالارتفاعيتميزلاالثانيةالمرحلةإلىالانتقال

العامالرأىمنالمويدينلمقدارواضحارتفاعوأيضا،الإسرائيليينالمصابينعددارتفاع

إسرائيل.دولةداخلالمواطنينضدالموجهالمنتحرينلإرهابلفلسطينيا

منأقلالمنتحرينلإرهابالمويدينمقداركان1002Xعامالأولكانونشهروحتى

وبحسب،3002Xعامالأولكانونشهرففي،الفلسطينيالعامالرأيبحسبه/ه05

يجبإنهقالوا:،السؤالإليهموجهالذينمنه/ه5.94فإنالفلسطينيالمركزاستطلاع

مقدارفيارتفاعإنهأي،وقفهايجبانه:قالواه/ه6.35مقابلالانتحاريةالعملياتمواصلة

المنتحرين.لإرهابالفلسطينيالمجتمعيمنحهاالتيالشرعية

الفلسطيني،المجتمععيونفيالإرهابتعريفعنللتصورتغيرأيضاذلكمنويتبين

الإسرائيلي،الإرهابعلىشرعيارداكونهالفلسطينيالإرهاببينتوازناهناكفإنولذلك

الذيوالتعليمالتربيةهيئةخلالإسرائيلفيكانالتغييرلهذاالائرزالنظروجهاتوإحدى

لدىالمرحلةهذهفينشأتفقد،بالنفسالتضحيةعملياتعلىوالفتيانالأولاديشجع

الذيالغاليالثمنيدركونالفلسطينيينأنومع(،الشهادة)ثقافةالفلسطينيالمجتمع

نجاحإئهاعلىالعملياتهذهإلىينظرونمعظمهملكن،المنتحريناستخدامنتيجةيدفعونه

إلحاقولكنفقط،الإسرائيليينقتلحيثمنليسإنجاز،أنهاعلىإليهاينظرونفهمكبير،

بمعنوياتالكبيرالضرروإلحاقأيضا،وبالسياحةالإسرائيليبالاقتصادالكبيرالضرر

الإسرائيليين.لمواطنينا
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هناكفليس،المسلمينمنهموالمخرباتالانتحاريينالمخربينجميعالآنوحتى

فيالانتحاريينلإرهابالآخرالمميزوالشي!الانتحار،عملياتفيللنصارىاشتراك

اسنة.8عنأعمارهمتقلالذينلفتيانوالأولادااستخدامهوإسرائيل
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البحثأهداف

زالتماأسبابهالكن،بعيدةسنواتمنذعالمياموجودةالانتحاريالإرهابظاهرةإن

ليقتلوابشريةكقنابلأنفسهمبتفجيركثيرونأشخاصيقوملماذاهناوالسؤال،مجهولة

كلفيمهمالظاهرةهذهفهموإن،لذلكواضحتعليلهناكليسالآنوحتىأبرياء،أناسا

دراسةالصعبومن،تحصدهالذيالأرواحعددبسببوذلكبه،تظهر،ودينيسياسيعنزا

وتأكيداعملهمتنفيذقبلالمنتحرينالمخربينمعالتحقيقإمكانيةعدمبسببالظاهرةهذه

العمل.بعد

الشخصيةالدوافعف!تتركزوه!،البحثلهذاأهدافثلاثةنضع

فقط:الانتحاريينللمخربين

إلىإضافة،محتملةنظروجهةلتشكيلالمنتحرينالفلسطينيينالمخربينحياةنم!اعرضا-

نظريهوالبحثهذافي)النموذخ(مصطلحوإن،الظاهرةفهمأجلمنالموجودةالنقا!

التيالطريقومسيرةعندهمالأساسيالدافغيتشابه،انتحاريينمخربينويضممجرد،

العملية.تنفيذوحتستجنيدهممنذعملياسلكوها

المنتحرينمنالنماذخمنواحدلكلالمساندةوالعواملالحياتيةالظروفعنالكشف2-

المخربين.

الصحفية،الكتاباتفيالمقترحبالتفسيرالبحثهذافيالمقترحالحياةنم!امقارنة3-

والقدرةالصحفيةالكتابةفيالمقترحةالتفسيراتبينالتمييزالبحثهذايحاوللذلكومتابعة

الإسرائيليالنزاعفيالمنتحرينالمخربينلعمومالتفسيراتهذهمنواحدلكلالعامة

الفلسطيني.
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بحثهوالبحثهذاأننرىأيدينابينالتيالمادةعلينافرضتهاالتيالقيودوبسبب

.المجالهذافيأخرىلبحوثفقطنظريإطارإعطاءأجلمنأعد،أوليتحقيقي
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لأولاالفصل
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البحثأسلوب

علىالتركيزخلالالنوعيالمضمونتحليلاستخدامعلىيعملالبحثهذاإن

المخربينشأداخلهمنالذيالمجتمعأمللفردسواء،المتكررةالسلوكأنماطتشخيص

التصنيف،،الجمعهي،أساسيةمراحلبثلاثمرتبطةالعملمسيرةوكانتالمنتحر،

والتحليل.

عنالمكتوبةالنصوصجمعوتشمل،الأولىالخطوةهو:الجمع-آ

اثنينأوواحدعلىوتحتوي،الفكريالأدبف!نشرتوالتي،المنتحرينإرهاب

التالية:المواضيعمن

الدوافغتشخيصخلالهيمكنوصفوهو،المنتحرينلإرهابالشخصيةالنظروجهةا-

تركها،التيبالوصية،نفسهالمخربمنقيلتسواء،الانتحاريةالإرهابيةللعملياتالأساسية

مصادرتشملالمادةوهذه،وأصدقائه،عائلته،والديهمنه،القريبةالمحيطةالبيئةخلالأم

كيفيةالتجنيد،ومسيرة.،..والتدينوالتعليمالعائلة،الاجتماعيةالمخربلجذورشخصية

ينتصي.تنظيمأيوإلى،تجنيده

بوجهاتتهتم،متنوعةمادةوهي،للمنتحرينالإرهابثقافةأو،الاجتماعيةالنظروجهة2-

لتشخيصالمجالتتيحالمادةوهذه،الفلسطينيالمجتمغفيالمنتحرينلإرهابالمختلفةلنظرا

علسالفلسطينيالشال!فعلردودمثل،الإرهابلهذاالداعمةوالعناصرالحياتيةالظروف

المنتحرين،ذكرىتخليدمهرجانات،تأييدهمعنلإعرابامنمختلفةصور،المنتحرينعائلات

إلخ...،.والتعليمالتربيةوفيالفلسطينيلإعلانافيالعملياتتشجيغ،الدينيالوع!ا

للظروفأو،المنتحرينإرهابلعملياتالأساسيالدافغمغبالتوافقالمعلوماتتصنيف-ب

والثقافيةالاجتماعيةالنظروجهةعنمادةالتصنيفويشمل،الداعمةوالعناصرالحياتية

،واحدةفقرةتشملربماالتيالمنتحرالمخرباعترافاتالمعلوماتوتضم،المنتحرينلإرهاب

موافقةيطلبالمخرباعترافوصفشموليةوبهدف.كاملةمقابلةربماأو،فقراتعدةأو
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له.لأساسياالدافغتشخيصعلسبالقدرةيتعلقماعلسباحثين

عملياتمعظمهمنفذانتحاريا،مخربا06وصفالمعلوماتهذهشملتالنهايةفي

إلقاءجرىوقد،الإسرائيليةالسجونفيموجودونمنهموالقليلوتطبيقا،نظرياانتحارية

عملياتهم.تنفيذقبلعليهمالقبض

تصنيفهاجرىالمخربينهؤلاءلاعترافاتجمعهاجرىالتيالمعلوماتهذهوتفاصيل

البحث.هذامنالثالثالفصلفيلهاالتعرضسيجريالتيالنماذجبحسب

مراحل:ثلاثيشملالتحليلوهذانوعيا،تحليلاالمضمونتحليل-ج

أساسعلسالنماذخبحسبوتقسيمهم،للمخربينالحياةنم!اتقدير:الأولىالمرحلة

التجنيد.وأسلوبلانتحار،العملياتلأساسيالدافغا

يصبدونهامنالتيوتفسيرهاالملزمةالظروفتشخيصمحاولةأولا:الثانيةالمرحلة

ثانبنموذخ.بكلخاصةلكنها،عامةصورةوهيىجدا،قليلامعيننموذخظهوراحتمال

العناصرهذهوجودإنحيثوتفسيرها،الأربعةالنماذخمنلكلالداعمةالعناصرماهية

الأربعةالنماذخمنواحدكلعندتختلفالتقديريةوأهميتهضروريا،ليسولكنه،يساهم

المنتحرين.للمخربين

عندالمسيطرةالشخصيةالسجيةلتشخيصمحاولةوهيى،القدراتتحليل:الثالثةالمرحلة

نموذخ.كل

المنتحرين،أهاليعنالمعلوماتيةلفجواتافيتكمنالبحثلهذاالأساسيةالمعوقاتإن

المخربينتشخيصالممكنغيرفمنالمعطياتهذهوبحسب،فرعيةمصادرعلىوالاعتماد

يبقىلاالعمليةتنفيذفبعد،البحثفيتقليديةوأمورالأسئلةمنمجموعةأو،مقابلوتخلول

شي!كليعملونفهم،بهمالانضالالممكنغيرمنالعمليةتنفيذوقبل،مقابلتهأجلمنأحد

إلقاءجرىانتحاريينمخربينمعالتحقيقالممكنومنسرا،نياتهمعلىالحفاظأجلمن

يواجههؤلاءمعالتحقيقفإنذلكومع،العملتنفيذإلىطريقهمفيوهم،عليهمالقبض

حقيقية.صعابا
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معوالتعاطيللتعاونالأسرىاستعدادفيالمشكلاتتتركزالحالاتهذهوفي

فيالملقىالإسرائيليينالعربمنالأمنيينالعملاءأحدفإنالمثالسبيلوعلى،الاستجواب

فيالمخربينإن:يقول،عليهمالقبضإلقاءجرىالذينالمنتحرينبالمخربينليحتكالسجن

مثاليا،نموذجايمثلونلاهؤلاءفإنوأيضا،البحوثهذهلإنجازيتعاونونلاالسجنظروف

يكونوالمأو،الأخيرةاللحظةفيندمواعليهمالقبضإلقاءجرىالذينمنقليلالأقلفعلى

المنتحرين.المخربينمجموعةإلىهؤلاءضمالصعبمنولذلك،كافنحوعلىمصممين

مثلفرعيةمصادر،المتاحةالمصادراستخدامإلىاضطررناالعوائقهذهضوءوعلى

إلقاءجرىمخربينمعومقابلاتلآباء،امغومقابلات،المنتحرينيعرفونكانواأناسشهادات

منجزءاأنالعلممع،نشرتقدووصايا،المقابلةإجراءعلىوافقوا،العملقبلعليهمالقبض

المعلومة.توظيفمنالحذرعلىيجبرناما،للبرهانخاضعغيرالمادةهذه

يمثلنموذخإلىضرورةتستندلاالحاليةالنمطيةأننذكرأنعليناذلكإلىوإضافة

المنتحرين.لمخربينا
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الثانيالفصل
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المنتحرينإرهابلدراسةالبحثمنهج

السببعنبالسؤالتبدأالمنتحرينبإرهابتهتمالتيوالائحاثالمقالاتمعظمإن

11عمليةبعدأكبرنحوعلىليتكررعادالسؤالوهذاإئفسهم؟،لتفجيرهؤلاءيدفعالذي

الإضراربالعدو،الإضرارأجلمنللموتالاستعداددوافعإ!التصورويمكن،أيلول

الرغبةتحفزكلها،للمجتمعالعملهذايشكلهالذيوالتهديد،تمييزدونمنأيضابالمدنيين

.الظاهرةهذهتفسيرفي

معظمويجمع،الدوافعمسألةلحلمتعددةنظروجهاتعرضمختلفونكتابحاول

فإنذلكومع،واحددافعمنأكثروراءهايقفلأوجهاالمتعددةالظاهرةهذهأنعلىالباحثين

التيالكتاباتوفي،الأساسيةالدوافعإلىإضافة،مختلفةدوافعإلىيشيرونباحثينهناك

منوليس،أنفسهمالمنفذيندوافععلىالنقاشيتركزالانتحاريينالمخربيندوافععنتحدثت

المرسلة،التنظيماتودوافعالشخصيةالدوافعبينتمييزوهذا،تنظيمهمقياداتأو،يرسلونهم

إرهابذلكفيبمن،الإرهابتديرالتيالتنظيماتلزعماءأنعلىواسعاتفاقوهناك

الأحيانبعضفيالمسلمونالدينرجاليستخدمكما،سياسيةأهدافا،الانتحاريين

لفلسطيني.الإسرائيلياعلنزاافيالمنتحرينإرهابلتسويغسياسيةتسويغات
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النفسي:المنهج

ذلكومع،نفسيةأساليبعدةإلىتستندالمنتحرينإرهابلظاهرةالنفسيةالشروعإن

)ميريفالباحث،المنتحرينللمخربينالنفسيةالحياةلدراسةالباحثينلدىميولاهناكفإن

نتيجةإلىتوصللبنانفيالمنتحرينالمخربينلنشاطاتالسياسيةالجذوردرسالذي

ولكنهم،المنتحرينللمخربينمشتركةديموغرافيةأونفسيةمميزاتهناكليسأنهمفادها

المهتمينلدىمعروفةالظاهرةوهذه،اليومالفلسطينيالمجتمعتميز،واسعةاجتماعيةظاهرة

،مجموعاتلستالسيكولوجيةالشروعمنجزءااخترناوقد،إسرائيلفيالإرهاببقضايا

عنالبحث،النفسيالتطور،الجماعيالتطور،الانحراف،الكرامة،النفسيالضرروهي

العواطف.

وبحسبالمنتحرينإرهابإن،الانتقاموطلب،يأس،نفسيةصدمةمثل:النفسيالضررا-

الشخصية،والمشكلاتالصدمةأي،النفسيالضررالأساسفييحركهالنهجهذا

ثمن.بأيللانتقامالقويةالرغبةمنهاينتجضحاياوقوعأو،بالخزيأوالشعور

الضررنتيجةبأنهالمنتحرينالمخربينعمليوضحغزةمننفسيطبيبالسراجإياد

والذين،الانتحاريةالعملياتنفذواالذينفإنتصورهوبحسب،الانتقامفيوالرغبةالنفسي

صدماتعانوافقدأولادولأنهم،أولادا1991Xعامالأولىالانتفاضةأيامكانواتنفيذهاينوون

والهزيمة،بالذلالوطنيةهويتهممعالشخصيةهويتهمامتزجتبلوغهموعند،كثيرةنفسية

الطشوهذاالسواء،علىوالوطنيالشخصيالمست!ىعلىالهزيمةمنينتقمونفهمولذلك

الذيوإن،الموتعنالحياةفيهتختلفلاالطشوهذاتأزما،تزدادالتيالحالةمننابع

ماإذا:يقولونالصغارالفتيانفإنولذلك،للقوةرمزايصبح)الشهيد(بنفسهيضحي

فالدافعشهداء،نصبحأننريد:فيقولون؟،تكبرونعندماتصبحواأنتريدونماذاسألتهم

لأنوخصوصا،الإسرائيليونسببهمماالانتقامفيالرغبةهوالمنتحرينلأعمالالأساسي

الإسلاصي.العالمفيكبيراوتشجيعاتأييدايلقىالانتقامهذا
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بمجالتهتمالتيالبحوثفيمرةمنأكثرذكرهجرىالكرامةمصطلحإن:الكرامةب-

المصطلحهذاوبحسبخاص،نحوعلىالانتحاريينوبإرهابعامنحوعلىالإرهاب

التضحيةإنحتىالكبيرةبالإهانةيشعرونالإسرائيليالاحتلالتحتفالفلسطينيون

المستوىوعلىالشخصيالمستوىعلىالكرامةلردالمفضلةالطريقتعدبالنفس

الاجتماعي.

مرضبأنهاالانتحاريينالمخربينأعمالتفسيرعلىالباحثينبعضيتفق:الانحرافخ-

علىنفسيةعرقلةيشكللاالانتحاريينإرهابأنمعرفةومغ،نفسيةحالاتأونفسي

الأقلعلىمنهاجزءفيالمنتحرينظاهرةأنيعتقدونباحثينهناكفإن،الفرديالمستوى

نفسية.إعاقةإلىتشير

مرضىالموتيريدونالذينفييرىالدينمحييالفلسطينيالنفسيالطبيب

ظاهرةإن:يقول،اسمهذكردونمناخر،فلسطينيمفكر.معالجتهمويجب،نفسيين

(.إخفاقعراض)ألفلسطينييناالمنتحرين

ميوللهاالتيالشخصيةببناءعلاقةلهاالمنتحرينظاهرةفإنميرفيتشرأيوبحسب

العالصيالتجارةبرجعمليةنفذواالذينيصفالذيلأوليفرهواخرنفسيوتفسير،متطرفة

المصابالدماغخلالبحالتينعلاقةلهالانتحاريينإرهابأنوادعىإسلاميكاز(،)ب:

النفسيةالحالةمنجزءالمنتحرينإرهابأنميسلوبودسكيويرىللآخر،والعداءبال!بة

الشخصيالمست!ىعلىأكانتسواء،ال!بةفإنرأيهوبحسبالانتحار،تعبيرعنالقادمة

المنتحرين.إرهابظاهرةلفهملدخولاعاملتشكلفإنهالاجتماعيالمستوىاعلىأم

فيهايفقدالتيالجماعيالتطوروسائلخلالالمنتحرينإرهابيتضح:الجماعيالتطورد-

نحوعلىمستغلالجماعيالتطورهذاوإن،الجماعةلمصلحةالشخصيةاستقلاليتهالفرد

يشبهالنشوءوهذا،الانتحارلأعمالمرشحينلتجنيدالإرهابيةالتنظيماتزعماءمنمتطرف

دونمنالزعيمتعليماتالطائفةأعضاءفيهاينفذالتيالطوائفيميزالذيالجماعيالنشوء

أنهأو،بالإهانةالفردشعورإلىأساسهيستندتوضيحافالكانفانويقترخ،اعتراض

وبحسب،الجماعيةالهويةلمصلحةالشخصيةالهويةضياعمنحالةإلىيؤديما،ضحية

خطوتانمسلمانتحاريمخربإيجادأجلمنالنموذجيالتطبيقيالعلمففيرأيه
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:نموذجيتان

منعليهليسيطر،خارجيعنصرعنيبحث،مشوشةبشخصيةشاباالمدربيجد-الأولى

الداخلية.شخصيتهتوطيدأجل

يجريحيث،والدينيةالعرقيةالجماعيةعلىتجبرثقة،وسائلالمدربونيطور-الثانية

تابعايصبحالمرشحأنهيوالنتيجة،الشخصيةفيالقائمةالعيوبعلىتفضيلها

الآخرينوقتللنفسهقتلهفيصبح،المجموعةخلالشخصهإصلاخبذلكويحاول،للمجموعة

للهويةوالانتقامالذاتيالتقديرإلىستؤديوالتفجيراتالعمليةأنهوفالمهممهم،غير

الجماعية.

للغربالكراهيةبذلكويقصديكرهوننا(؟،الماذا:السؤالعنالإجابةسنستينيحاول

نحوعلىيكمنلاالإجابةمنكبيراجزءافإنرأيهوبحسب،أيلول11فيالإرهابعمليةبعد

المحركةبالق!ىولكن،المنتقملادنبنأسامةحتىأواخر،دينأيأو،الإسلامخاص

اتخاذمسيرةسنستينويحلل،الجماعيةالاستقطابعملياتفيوخاصة،الاجتماعية

نتيجةعامنحوعلىهذافإن)يكرهوننا(عندماأنههو،باستنتاجليخرج،الجماعيةالقرارات

.الإرهابزعماءمناستغلولهوجرى،قصدانشألذيالجماعيالعملا

نتيجة،إلىتوصلفقدالعالمفيللمنتحرينالإرهابظاهرةاستطلعالذياترانأما

المقربةالاجتماعيةللمجموعةالإخلوصهوالمنتحرينإرهابخلقفيالحاسملعاملاأنهي

نحووعلى،الجماعيالولاءلإيجادالتنظيمهذامنالديناستغلوليجريحيث،الجيللأبناء

التنظيمية،الفائدةأجلمنللعملويؤهلونيجندونالذينالتنظيماتهذهزعماءمنخاص

المنتحرينإرهابظاهرةمنأساسياجزءاأنتحليلهخلولويظهرالفرد،أجلمنوليس

لولاء.والانصياعاشي!كلوقبل،اجتماعيةنفسيةأمورمصدره

تفسيرإلىالإنسانميولهوالذي(الأساسيالانتماء)خطمناترانويحذر

اترانرأيوبحسب،المحيطةالعناصروتجاهل،شخصيبمفهومالفردسجاياسلوكيات

لأصدقاءوالجيلاأبناءمنلإرهابابهم،يحيطأشخاصالإرهاباانتحارييإلىلنظرايمكن
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كأنهاالمجموعةإلىالنظرإلىبالمجندينتؤديالنفسيةالأموروهذه،والمعلمينوالجيران

أولادها.أجلمنللموتمستعدةالأمهيمثلماللموتمستعدونهمأجلهاومن،خياليةعائلة

كانلوحتى،منطقيسلوكبأنهالمنتحرينإرهابتفسيريمكنأنهوينتروبويرى

يعرضهالذيالنموذجوبحسب،الاجتماعيالتضامنبفكرةعلوقةلهالتفسيروهذامتطرفا،

شعورهمقابلالشخصيةأفكارهعنفيتنازل،التضامنمقابلالذاتيةعنيتنازلالفردفإن

الفرد،شي!لكلعامةسلوكياتهذهفإنوينتروبنضوروبحسب،الجماعةإلىبالانتماء

الفردأنإلىيشيرالسلوكوهذا،المجموعةأهدافأجلمنبنفسهالتضحيةيختارالمنتحر،

،القياديالزعيمبشخصيةالممثلةالجماعيةالهويةلمصلحةشخصيتهعنفأكثرأكثريتنازل

الزعيم.قيمإلىتستندلاقراراتاتخاذإلىقدرتهالفردويفقد

عندالإرهابظاهرةتشخيصيحاولالذيكولينيعرضهالنهجهذا:النفسيالتطورهـ-

ظروففيلذاتيةاالتضحيةظاهرةإلىلنظروا،النفسيللتطورمنظورينحوعلىالمنتحرين

إلايستطيعونلاالذينمنوتأكيداذكاء،عندهليسمنومنهم،مختلفينأناسعندمختلفة

.الدماغغسلتأثيرتحتأوالدينيالطتيرتحتيكونواأن

طبقايعملونبذلكوهم،وراثيةعملياتهملتنفيذالناسهؤلاءتدفعالتيالق!ىإن

المخربينمعظمأنالحقيقةتكونأنمصادفةوليسالطرحهذاوبحسب،الوراثةلمبادئ

.الشبانالرجالمنهمالمنتحرين

لطرحه،المؤيدةالبحوثمنوعددا،الإنسانيةللسلوكياتمتنوعةنماذجكولينويعرض

معرفةالسهلمنوالتطورللنشوءالنفسيالواقعإلىالميلفيأنهيدعيفإنهالختاموفي

التظاهرويريدون،العدلعدممنتضررواالذينالشبابمنهمالمنتحرينمعظمأنسبب

لظاهرةتوضيحمنالأحياءعلمفيلمابشموليةمشابهوهذا،للموتوالاستعدادبالشجاعة

بعدوانيةلرداإلىمعينينأناسميوليؤكدالطرحوهذا،الفيزيولوجيةالنظروجهةمنالإرهاب

دماغهم.داخلمفسرةمعينةأموروجودبعد

حيث،سبقتالتيوالطروحالتفسيراتعنيختلفالطرحوهذا:العواطفعنوالبحث
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منجانبيةصورةوضغالذيالدهأميرمحمدالبروفيسورهوعربينفسيطبيبإليهايتطرق

علمانيينعاديينشبابعنهناوالحديث،العربيالعالمفيالجددللمنتحرينأخرىزاوية

لاولكن،المغامراتعنيبحثون،اقتصاديةمشكلاتعندهمليس،الوسطىالطبقةأبناءمن

مدربينمنتحركلخلففإنرأيهوبحسب،إرهابيةعملياتتنفيذينوونأنهميعرفأحد

إلىاستنتاجاتهفيالدهأميراستند،الشكتثيرلا،سلوكيةقواعدعلىيواظبون،مهرة

السموم)إن:يقول،عربيةدولمنطلابومعلثانويةاالمدارسخريجيمعمحادثاتمجموعة

الجديد(.النور3هذامنالمغامراتمحلحلتالخفيفة
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الديني:المنهج

هووهذا،الدهلإرادةوتلبيةدينياواجباوتفسيراتهالإسلاصيالدينيعدلنهجاهذاوفي

ينظرلاالانتحارفعمليات،المنتحرينإرهابفيهابماالإرهابلعملياتالأساسيالتفسير

سبيلفيعملوهي)استشهاد(،،بالنفستضحيةإليهاينظرولكن،انتحاريةعملياتإليها

لمنأنإلىإضافة(،الإسلامأجلمنالمقدسةلحرب)االجهادمنجزءأنهاعلىوتفسر،الده

لأبناءأماكنأيضاويضمن،العينالحورمنسبعينمعالجنةفيمكانةبنفسهيضحي

الجنة.فيعائلته

إرهابف!وتفسيراتهالدينيللنهجبارزةنماذجعدةيليوفيما

المنتحرين:

ظاهرةلفهمأساساالشهيدمصطلحوتطورالإسلاصي،التاريخكولبرجيستعرض

بمعنى)الشهداء(وجمعها)الشهيد(،كلمةالقرانفيوردتفقد،المنتحرينإرهاب

شهداء(،منكمويتخذامنواالذينالده)وليعلم:-014عمرانالسورةفيوجاء(،)الخالدون

مقدسا.موتاماتوامنهناوالمقصود

وملوئكتهالدهأنتعني)الشهيد(كلمةأنتعلمواالمسلمينأنإلىكولبرجيشير

الدهأنهواخربتفسيرأو،الجنةفييكونأنيستحقالشخصهذاأنعلىيشهدون

علوقةلهاالمنتحرينإرهابظاهرةفإنكولبرجرأيوبحسب،وحسننقيهدفهأنشاهد

عليهكانعمايختلففالأمر،استمراريةهناكأنويضيف،الإسلاميةالمصادرفيبنصوص

كفر،دولةتعدالتياليهوديةالدولةمثل،موجودةتكنلمأمورهناككانتحيث،الماضيفي

تعتمدالراديكاليةالفلسطينيةالحركاتفإنقولهوبحسب،إسلاميةأرضعلىأنشئتوالتي

الشهداء.لظاهرةتفسيرفيالسابقةالأياممننصوصعلىليوما

المنتحرينالمخربينعلىيطلقالذيالشهيدمفهومفإنمرجليتتقديراتوبحسب
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الطائفةأوساطداخلمشابهةتغيراتإلىكرامريشيروالمجاهد،مفهوممنكثيراأقوى

تبنواالذينلبنانفيالشيعةنهجتغيرالأخيرةالفترةخلالإنه:فيقول،لبنانفيالشيعية

بالنفس.التضحيةوواجبالمقدسةالحربفكرة

علىالإسلاصيالعالم)توسيعهوالأمرإن:يقولمشابها،تفسيرابتسيونويعرض

)دارلسكانأمرهناكداممادائموضعوهذا،الجهادمهمةهيوهذهالاخر(،لعالماحساب

واجباليسأنهمع،الجماعةعلىفرضفهو،دينيإمرولأنهللجهاد،بالخروج(الحرب

فيشيئاالمؤمنينإعطاءيجببالجهادالقيامولتشجيع،الصومإوالصلاةمثلشخصيا

ويصبحشهيدا،يحسبوقتلللجهادخرجفمنالشهيد،فكرةكانتولذلك)أجرا(،،المقابل

حقيقةوفيالشهيد،ولكن،الدفنقبلغسلهيجبالميتفإنعامنحووعلىخالدا،

وأيضا،الجنةإلىمباشرةليصعد،بملابسهدفنهويجري،يغسلفلاطاهر،هو،استشهاده

هوالجنةإلىيصعدونالمنتحرينالمخربينبأنالإيمانأنإلىتشيرمتعددةشهاداتفإن

العقيدةومع،وأسرهمالمنتحرينالمخربيناباءلدىمتعددةمفاهيمولهكبير،نحوعلىواسع

وبينالمعلنةالأموربينالتمييزيجبوهناأقاربها،موتعلىتحزنالعائلاتفإنالدينية

.بالحزنالشعور

فالانتحاريون،المنتحرينلإرهابالإسلاصيالتاريضيالماضيتأثيركوشنيرويؤكد

لتاريخامنمصدرهيأتيلذياالمقدسبالموتإيمانهممنانطلاقاعملياتهمينفذونالمسلمون

فيم068سنةفيخرجمحمدالنبيبنتفاطمةوزوجتهعليبنفالحسينالإسلاصي،

سياسيتفوقضمنانتهىقدمصيرهمأنوهو،واضحبأمرأميةبنيضدمواجهة

وبحسب،العراقفيكربلاءقربالمعركةوجرت،سيموتبأنهإدراكهمعخرجوقد،للأمويين

تأديةلكنها،الإسلامفيالممن!3الانتحارفعلليستكربلاءمواجهةفإنكوشنيرأقوال

الأرضعلىالحياةأنيؤكدوالإسلام،الموتبعدتأتيوالمكافأة،اللهيمليهالذيللواجب

،انتقالبعمليةيقومالمنتحرفالمخربذلك،بعدأفضلحياةإلىللانتقالطريقسوىليست

الده.جانبوإلىلإسلامافياخرينأبطالجانبإلىتضعه

شريعةلتحليلتعرضحيثالإسلاصي،الإرهابلمصادرمختلفاجانبابازويقتئ
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السببهوواليهوديةالإسلامبينصراعتصورإن:يقول،المنتحرينولإرهابالإسلام

التصوريقفالنهجهذابؤرةوفي،المنتحرينإرهابوخاصة،الإرهابلاستخدامالأساسي

العالمضدعالميةمؤامرةتواجهالإسلاصيوالفكرالإسلاموسياساتالإسلاصيالعالمبأن

خلفتقفالتيالإسلاميةوالمجموعاتالإسلاصي.والفكرالإسلاميةوالدولالإسلاصي

المسلمين،عقولفيوالكفرالعلمانيةزد!إلىتهدفمؤامرةهناكأنمنتخافالإرهاب

لدينالفقريالعمودهيالتيالإسلاممبادئإلغاءالمؤامرةهذههدفوإن،الشبابوخاصة

.والإسلاماليهوديةبيندائماصراعاهناكفإنالتصورهذاوبحسب،والتوحيدلحقيقةا

فيالمنتحرينإرهابفيأساسيادافعاالدينيالتصورتعزيزلموض!عوتعرضت

فيم6991-?-9991أعوامبينعاشتالتينصرةالصحافيةالفلسطينيالإسرائيليالنزاع

تطوعواالذينمنالإسلاصيوالجهادحماسمنعضوا025يقاربماوقابلتغزة،قطاع

نأإلىوتوصلتأيضا،وساعدتهمجندهممنقابلتوشهداء،ليكونواأنفسهملتفجير

الدافعوأن،الانتحاريةللعملياتالمتطوعينأوساطفيوالمهمالأساسيهوالدينيالعنصر

هـالجنةوهي،المكافأةالثانيالمكانوفيالده،لأوامرامتثالاشي!كلقبلهوالديني

فإنالباحثةهذهرأيوبحسب،العائلةأفرادلأحدالجنةفيمكانوضمان،حوريةسبعين

متنوعةخلفياتمنوالمنتحرينالمتطوعينلجميعالمشتركهوالانتحارلعملياتالدينيالدافع

غزة.فيالإسلاصيلجهادواحماسمن

فيمهموندينرجالأدلىالانتفاضةبدايةمنذفإنهسابقاذكرماتوضيحأجلومن

،القرضاوييوسفهؤلاءأهموأحد،الانتحاريةالعملياتتؤيد،وفتاوىبتصريحاتالإسلام

قناةفيالأسبوعياللقاءفيالموضولحوجاءقطر،فيللسنةتعليصيبحثمركزرئيسوهو

دينوزعماءالانتحار،عملياتعلىالدينيةبالموافقةالشيخأفتىحيث،شعبيةالاكثرالجزيرة

والمناطقالقدسمفتيصبريعكرمةالشيخمثلأيضا،الفلسطينيالشعبمنبارزون

موضؤفيجدلاالفلسطينيالمجتمعفيالدينرجالبينفإنذلكومع،الفلسطينية

الانتحارية.لعملياتا
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الاجتماعي:المنهج

الناسبهؤلاءتؤدي،الاجتماعيةالأسبابمنلعدديخضعالاجتماعيالنهجإن

وهذا،الانتحاريينتضمالتيالتنظيماتفيهابما،المتطرفةالتنظيماتهذهإلىللمجيم

نقص،الاجتماعيالقمع،الثقافةغيابالفقر،،أسباببعدةالإرهابمصادريعللالتفسير

أنهمعالأبرزالتفسيراتأحدوكان،الاجتماعيبالتغييرالأملوفقدان،الاجتماعيةالفاعلية

المنتحرينإرهابفيهابماالعالمفيلبورهابالرئيسيةالأسبابأحدوهو،الخلوفيكتنفها

الفقراستخداممنوصحافيونبارزونسياسيونزعماءأكثرفقدوالتمييز،الفقروهو

غزةقطاعفيالرفضتنظيماتباسمالمتحدثينفإنوأيضا،الإرهابوجودلتفسيروالجهل

الزهار،محمودذلكومثال،الاقتصاديلتفسيرامتكررنحوعلىيستخدمونالغربيةوالضفة

اللوجئينمخيماتفيلفقرارؤية)يكفيقال:حيث،غزةقطاعفيحماسمسؤوليمنوهو

(.الإسلاميةالمقاومةحركةلقوةالمغذيةالعناصرلفهم

باحثينوعدة،والثقافةوالفقرالإرهاببينالعلوقةتحرتالتيالبحوثمنعددالكن

أنهوجدواذلكعكسوعلىالفقر،لافتراضتأييدايجدوالم،الموض!ععناستطلوعاتأجروا

منوهوبلوده،فيالمتوسطمنأعلىثقافةصاحبهوعموما،،الإرهابيأنالمقبولمن

المتدنية.الطبقاتمنوليس،المتوسطةالطبقة

فيالمنتحرينغيروالإرهابيينالمنتحرينالإرهابيينبينساوىالذيالبحثوفي

بأعمالالقيامإلىويميلونأكثر،ناضجونالمنتحرينالمخربينأنوجدالأقصىانتفاضة

جوهريا.تختلفلاالمخربينمنلنوعينالكلولتجنيدوالقهيلامسيرةأنمع،إسرائيلضد

المنتحرينأنووجد،المنتحرينوغيرالمنتحرينالمخربينبينلفروقاتفحصاخروبحث

فأغلبية،عميقةدينيةخلفيةوأصحاب،الاجتماعيةالعلوقاتحيثمنوأقلبلوغا،أكثر

دينية،بتنظيماتعلوقاتلهمكانمنهموكثير،دينيةمدارسفيتعلمواالمنتحرينالمخربين
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أقلأحياءاتخذواقدالمنتحرينالمخربينأنإلىإضافة،اخرينبمخربينمقارنةوذلك

فإنعامنحووعلى.المنتحرينغيرالمخربينمن،الاجتماعيةالخدماتحيثمنتأسيسا،

تتعارضالحقائقوهذه،بهاعلوقةلهمكانلتياالأولىالإرهابعمليةتكنلمالانتحارعملية

متدينمثقفغيرشابالمنتحرإن:تقولالتيالمنتحرالمخربصورةمعالنماذجمنجزءفي

.وأعزب

انتفاضةخلولإسرائيلفيأنفسهمفجرواالذينالمنتحرينالمخربينمعطياتتشيرو

جامعةفيالطالبالعالولمحمدومنهم،عاليةثقافةصاحبمنهمجزءاأنإلىالأقصى

مخربين،ثلوثةمنأكثرالكليةبهذهتعلمفقد(،المنتحرين)بكليةوالمعروفةنابلسفيالنجاح

حصلوامنهمه/ه35حينفيأكاديصي،تعليمأصحابنصفهمكانمنتحراا02مجمولحومن

فإنوهنا،الأساسيالتعليصيالمست!ىعلىحصلواوالباقي،ثانويتعليممست!ىعلى

بها.يقومونالتيالوسائلماجيدايعرفونالمنتحرين
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الوطني:السياسيالمنهج

السياسية،الحالةإلىالمنتحرينإرهابمصدرتعزوالسياسيةالتفسيراتإن

لاستخدامالأساسيالدافعهوالوطنيالتحريرأجلمنالكفاحفإنالمنهجهذاوبحسب

فييرونالذينالسياسيينالزعماءأحاديثخلولتترددالتفسيراتوهذه،المنتحرينإرهاب

الادعاءفيتجدهالتفسيرهذاومثال،المنتحرينلإرهابالأساسيالعلوجالسياسيالحل

قدرةعدممنالفلسطينيينيأسمصدرهالأوسطالشرقفيالمنتحرينإرهابإن:القائل

التفسيراتهذهوبحسب،حالهموتحسينالمذلةمنلتحريرهمشي!أيعملعلىحكومتهم

حلإلىالتوصليجبالمنتحرينإرهابمحاربةأجلمنالأمورأساسياتومنفإنه

لا)إنه:بقولهالمنتحرينإرهابيفسرالذي)ماك!ولي(البروفيسورأقوالوبحسب،سياسي

أملللفلسطينيينيكونعندمافإنهرأيهوبحسب(،الظاهرةهذهوجودالعدولكراهيةيكفي

يتهمونمنوهناك،جوهرينحوعلىسيضعفالمنتحرينإرهابفإنبهمخاصةودولة

المخربينظاهرةتخلقالاحتلولسياسةخلولبأنهاواضحنحوعلىأيضاإسرائيل

المنتحرين.

المثالسبيلفعلى،العالممنمتعددةأماكنمنبأمثلةالسياسيةالتفسيراتوتتلخص

توصل،لفلبينوا،لهندا،أندونيسيا،المسلمةاسيافيلدينيالإرهاباتاريخدرسلذيا)دال(

الاستعمارضدالصراعمنفقطصغيراجزءاكانالمنتحرينإرهابأنمفادها،نتيجةإلى

عنيعبرالإرهابهذاأنيدعيفإنهذلكعلىوعلووة،البلدانهذهفيالمسلمةللأقليات

العسكرية.القدرةوعدمالطش

المتحدةالولاياتيكرهونلاالمتطرفينالمسلمينفإن)اسبوستو(ادعاءوبحسب

الموضولحفإنقولهوبحسب،الأوسطالشرقفيبهتقوممايكرهونولكن،فقطالأمريكية

.لغربوالمسلمينابينلحاليةاالعلوقاتمجموعةفيلأساسيالعائقاهولفلسطينيا
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لنظامامنناتجلإرهاباإنتقوللتيالتفسيراتاعكسيعتقدونقلوئلباحثونوهناك

واضحغيرالقمعيوالنظامالإرهاببينالربطإنالكفير(:يقولالمثالسبيلوعلى،القمعي

الإرهابفإنأكثرقمعيةالدولةكانتوكلما،الحديثةالفترةفيأنهإلىتشيرفالحقائق،بتاتا

وإن،الديكتاتوريالنظامفيلبورهابأملأبداهناكليسأنهأيضاالباحثويدعييقل،

المشكلة.هذهعنبعيدةغيرعامنحوعلىالديمقراطيةالأنظمة

عاممنذالعالمفيحصلتالتيالانتحارعملياتجميعبحثالذي)باب(الباحثأما

0891P1002عاموحتىPلهذهإليهاالتوصلجرىالتيالتفاسيرإن:فيقولودرسها

التفسيراتفإنالمثالسبيلوعلى؟لماذاوهو:،الأساسيالتساؤلعنتجيبلاالظاهرة

شعارويرفعون،المسلمينغيرمنأنهمفمع،التاميلظاهرةتدحضهاالإسلاميةالدينية

فالتفسيراتوكذلك،المنتحرينإرهابفيالسباقونفهم،اللينينيةالماركسيةالإيديولوجيا

المنتحرين،للمخربينالاقتصاديةالاجتماعيةللخلفيةالواسعالمدىعلىمقنعةغيرالنفسية

بحسبيعملالمنتحرينإرهابفإنالسابقةللتفسيراتوخلوفاالباحثينرأيوبحسب

والحديثةالحرةالديمقراطياتإجبارإلىتهدفالتيالتنظيماتزعماءمنطقاستراتيجية

ارتفعفقدالأخيرةسنةالعشرينوخلولذلكعلىوعلووة،هامةإقليميةبتنازلاتالقيامعلى

إرهابنجاحوأن،ينجحإرهابهمأنتعلمواالإرهابيينلأن،المنتحرينإرهاباستخدام

هذااستخداملاتساعالأساسيالسببهوسياسيةأهدافإلىالوصولفيالمنتحرين

.الإرهاب

نحوعلىالمنتحرينإرهابظاهرةإلىالنظريجبأنه(كورميكوماك)هوفمانيطرح

جرىقدالانتحارتكتيكأنعلىتنصالباحثانليهاإتوصلالتيالنتيجةفهذه،استراتيجي

مفزعةالانتحارعملياتكونبسببالعالمفيالإرهابيةالمنظماتمنمتزايدعددمنتبنية

وقفها.لصعباومن،وأكيدةوفعالةوقاتلة

!فويشجعانهالمنتحرينإرهابيساندانعنصرينهناكأن)بلوم(وتؤكد

وهما:،إسرائيل
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الجماهيربينالواسغوالطييدوالشعبيةالمكانةفيالمختلفةالتنظيماتبينالتنافسا-

الفلسطينية.

،الاحتلاللمقاومةالأخيرةالصورةهوالفلسطينيةالتنظيماتلدىالمنتحرينإرهابإن-ب

وتشير،المنتحرينإرهابنحوللدفغينفصللاجزءاتشكلالسلبيةونتائجهالاحتلالوإن

ذلكإلىالتوصلوحتى،سياسيلحلاولكن،عسكريحلالمشكلةلهذهليسأنهإلىالباحثة

ويتعاظم.سيستمرالمنتحرينإرهاباستخدامبانتتوقغفإنهالحلا

عملياتهمتسويغأجلمنسياسيةتسويغاتيستخدمونأنفسهمالفلسطينيونوحتى

إلىتستندالفلسطينيونيعرضهاالتيالمواقففإنأمنستيمنظمةوبحسب،المدنيينضد

منالوسائلكلباستخداميسمحانالدوليوالقانونالدينوإنالاحتلول،مقاومةادعائهم

المدنيون.ذلكفيبمنلمقاومةاأجل
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البحث:لهذاالفكريةالنتائج

الإشارةيمكنالمنتحرينإرهابلتفسيرالأطروحاتهذهتلخيصأجلمن

:بارزةنقاطعدةإلى

المستعدينوالمخربين،الدينيالإرهابيلحياةمخط!اوضغمحاولةفيالآراءاختلافمغ-أ

لمخربواحدنفسيحياةنم!اعرضالممكنغيرمنأنهعلىالباحثينمعظميتفقللانتحار

بينكبيرااختلافاهناكفإناخروبحديث،كثيرةبعناصرومتأثرةمعقدةظاهرةفهي،منتحر

بينهم.المشتركةالميزاتملاحظةالصعبومن،المنتحرينالمخربين

يقترحونللظاهرةومركزياواحداتفسيراالمخربيندوافغيفسرونالذينالباحثينبعض-ب

التفسيريحددونولا،الجماعيالتطورنفسعلمبمساعدةالانتحارعملياتتفسيرمحاولة

ويعرض،للتفسيراتدمجخلقيحاولونلاإنهمحتى،المنتحرينالمخربينمنمعينةبمجموعة

بينها.يميزواأندونمننفسهالوقتفيالدوافغمنتركيبةاخرونباحثون

عنجوهريايختلفالمنتحرينإرهابأنعلىالبحوثبينتوافقعامنحوعلىهناك-ت

أحيانايرافقهالانتحارفإنالمقبولالتصوروفي،النفسيةالتقديراتبحسبالانتحارظاهرة

وشعور،الموتفيرغبةمغالمستقبلفيللتحسنإمكانيةأيوجودعدموهو،الاكتئابكثيرة

.الموتهوفالهدف،يعيشهالأنجديرةليستهيماعلىالحياةبأنواضح

سبيلوعلى،الموتأهدافبينالمنتحرينالمخربينحالاتمعظمفيتميزلموالأساسيات-ث

علاقةلهليسالذيالانتحاربينتشابههناكليسأنهإلىيشير)أورون(بحثفإنالمثال

دوافغالمنتحرينالمخربينوعند،السياسيةالانتحاربعملياتمعروفهوومابالإرهاب

أجلمنبأنفسهميضحونمقاتلونبلانتحاريينأنفسهمفييرونلافهم،مختلفة

،هذهالانتحارلعملياتبديلةأسماءاقتراخإلىالباحثيندفغالذيالسببهوهذا،مجتمعهم

كونهالدراسةهذهفي(المنتحرين)إرهابمصطلحاستخداممغوذلك(،أنفسهم)مفجرومثل

الكتابة.فيمقبولامصطلحا
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أنهإلىجانبمنيشيرالأمرهذافيكتبمامجموعةاستعراضفإنالختاموفي

كلمعهناكاخرجانبومنالمنتحر،الفلسطينيللمخربواحدنفسيحياةنمطهناكليس

النتيجةوهذهالتنفيذ،تشجعمعينةبيئيةوظروفالانتحار،عملياتلتنفيذمعينةدوافعذلك

)من؟:التاليالسؤالعنالتخصصمنبكثيرالإجابةيمكنهلهو:،تساؤلعلىتبعث

هذالكتابةالأساسيالتحديكانالسؤالهذاإن(؟.المنتحرونالفلسطينيونالمخربون

التفسيراتبينالممكنالتوافقإلىالإشارةونحاوللاحقا،متابعتهسنواصلالذيالبحث

منتحرينمنومجموعات،المنتحرينالمخربينلإرهاب(والنفسي)الديني،اقترحتالتي

فلسطينيين.
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الثالثالفصل
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الفلسطينيينالمنتحرينالمخربينحياةنمط

نماذجأربعةظهرتمختلفةمعلوماتيةمصادرمنجمعتالتيالمعلوماتتحليلبعد

واحدولكل،متعصبوطني،نفسيمنتقم،مستغل،متطرفدينيوهي:،المنتحرينللمخربين

الانتحار،عمليةتنفيذإلىبهيؤديخاص)مسار(إومميز،أساسيدافعهؤلاءمن

الوقتفيكثيرةعناصرالواقعفيتعملحيثبحت،نظريشيءبالنماذجهناوالمقصود

نفسه.

واحد،دافعمنأكثرضمت،مجموعةفيأدرجوامنتحرينمخربينهناكفإنوتأكيدا

ماأساسعلىوأيضا،لعملهمالبارزالدافغأساسعلىخاصانموذجاضمنهممنواخترنا

ستين،عددهموالبالغالمخربينإن،الخلفيةومعطياتهمتجنيدهمطرقعنمعلوماتمنلدينا

هوكما،نماذجأربعةشكلوالدراسةاهذهضمنحياتهموأسلوبأعمالهمبحثجرىوالذين

التالية:القائمةفي

المجمومالنموذج

متعصبديني

منتقم

متعصبوطني

27

1.

13

06

هذهمنواحدلكلأنيظهرجمعهاجرىالت!المعلوماتتحليلوخلال
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هناكليسأنهإلىأيضاالتحليلويشيربه،خاصةضروريةعناصرالنماذج

والخلاف،المنتحرينللمخربينالمختلفةللنماذجالمساعدةالظروفبينتطابق

المساندةالأربعةالظروفمنواحدلكلالمختلفةالتقريبيةالأهميةف!هو

وه!:،والأساسية

داعمة.اجتماعيةبيئة)-

المؤيدين.لسكاناأوسا!داخلالمعلوماتينشرمساند،إعلام2-

مشجعة.روحيةقيادات3-

.الشهداءلعائلاتلاجتماعيواالماليالدعم4-

شروطثلاثةالانتحارعملياتمنحادثكلف!أنهيظهرذلكإلىوإضافة

وه!:،النماذجلكلمشتركة

العملية.لتنفيذواستعدادواحددافغلأقلاعلسلهشخص)-

وتخطيطها.انتحاريةعملياتتنفيذعلسقادرةتقنيةقاعدةلهتنظيم2-

العملية.لتنفيذالجهازفيالمسيطرةالجهةمنقرار3-

اتصالأيدونمنواحدشخصمننفذت،انتحاريةلعمليةواحدنموذجأينجدولم

ما.بتنظيم
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المنتحرينللمخربيننماذجأربعة

المتعصب:الدين!النموذجأ-

الدافعوهو،لأعمالهمبروزاالاكثرالدافعذويالمنتحرينالمخربينيعرضلنموذجاهذا

الجنة،إلىصعودجهاد،،بالنفستضحيةأنهلهالمذكورةالتسويغاتبينومن،الديني

فيعائلتهولأبناء،لهمكانضمانفيهبماالشهيدينتظرالذيوالأجرالتشريفإلىإضافة

الجنة.

عموماينتمونوهم،دينيبنزولحعامنحوعلىمميزونالنموذجهذاإلىالمنتمينإن

وخلول،العزابالشبابمنومعظمهمالإسلاصي،والجهادحماس،الإسلاميةالتنظيماتإلى

اندلاعومنذولكن،العملعلىوتدريبدينيبتأهيلعامنحوعلىهؤلاءمرالانتفاضة

معبعيدحدإلىيتوافقالنموذجفهذاضروريا،الأمرهذايكنلمالحاليةالانتفاضة

سببأنالحسبانفيالأخذويجب،البحثيةالكتاباتفيالمطروحةالدينيالنهجتفسيرات

نأمنها،كثيرةأمورمننابعالنموذجهذامنللمخربينتقريباالكبرىالغالبيةكون

لعملية.باقيامهمقبلمعهمومقابلوت،وصايانشرعتادتالإسلاميةالتنظيماتا

الدين!:للنموذجالضروريةالظروف

لانتحار.العملياتلدافغواالمشجغلدينياويللقا-ا

العملية.لتنفيذالمرشحينفيكبيرتأثيروذات،فاعلةدينيةزعاماتب-

الأهمية:بحسبالداعمةالجهات

ومنحهم،الشهرةذلكفيبماالشهداء،قيمةتعلي،الدينيةالأوسا!فيمؤيدةجماهيرا-

والتخليد.الكبيرالاحترام
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الجماعي.المكثفلعملوابالانتماءتتميزمجموعةب-

الشهيد.لعائلةالجماهيريالدعمخ-

قوي،،مؤمنمثل،المجموعةهذهفيمسيطرةشخصيةمميزاتوجودنفترضكما

يؤمنالذينبالرجالكثيرامتأثر،الدهمنمحددوالأجلالمصيربأنالاعتقادهدف،صاحب

بهم.

الاستطلوعاتفيوردتمثلماالدينيالطرحتفسيراتمعالدينيالنموذجويتفق

وذالشهيدمصطلحأننجدعليهااعتمدناالتيالشهاداتوفي،البحثهذافيالواردة

الجنةفيالشهيدينتظروماوالثوابالجهادفلمصطلح،الدينيةالدوافعبينالأق!ىالطابع

الدافعلتفسيرتأييداالنموذجفينجدولمالشهيد،اسممنأقلأهميةالعينالحورمن

خلولوجدنا،ذلكومعبينهما،وسطحلولورفض،واليهوديةالإسلامبينللصراعالديني

الجماعيللعملكثيرةحالاتفيواضحاتأثيرا،الدينيالنموذجتميزالتيالمحركةالق!ى

الانتحاريكونأنيمكنمدىأيإلىلتحديدكافيةغيربيدناالتيالمعلوماتلكن،المكثف

تميز،الاتجاههذافيحثيثةجهودإلىتشيرمعلوماتناولكن،الجماعةلمصلحةالشخصي

الطوائف.غرارعلىمغلقةصغيرةمجموعات

الاجتماعي،والتطورلدينيةالدوافعابينعلوقةنجدلمأنناالبحثنصوصخلولونؤكد

المتعصب.الدينيللنموذجمميزمثاليليوفيما،الحاليلبحثافيوردكما

،الحالمتوسطةعائلةفيإخوةعشرةمنواحدوهوعاما،27العمرمنيبلغ)س(

انضمهناكغزة،فياللوجئينمخيمإلىاشكلون-المجدلتركعلىم8491سنةأجبرت

مرتينالإسرائيليالسجندخل9891Xسنةفيفيها،ناشطاوأصبح،حماسإلى)س(

إسرائيلي،جنديمهاجمةإليهالموجهةالتهممنوكان،الأولىالانتفاضةفينشاطاتهبسبب

معالتط!ع)قررت:يقول،إسرائيلسجونفيبالمؤبدإخوتهأحدعلىحكموقد

النهايةوفي،عمليةبتنفيذليالسماحالتنظيممسؤوليمنأطلبوبدأت،الاستشهاديين

:السؤالعنجوابهوفي(،إسرائيلفيعمليةتنفيذأجلمنغزةلتركالأخضرلضوءاأخذت

http://kotob.has.it



يفصاعال)جدارقائلو:رد؟،استشهاديةعمليةلتنفيذاختياركجرىعندماشعرتكيف

ضغطةوبعد،مخلوقاتهلكلالنارأوالجنةمنواحدةالدهوعدفقد،جهنمأوالجنةوبينبينك

السماء(،إلىالأقصرالطريقهيوهذه،الجنةإلىالبابتفتحأنفوراتستطيعالزرعلى

للآخر:أحدناوقال،لعبادةامندائمةحالةفي)كناقال:،لانتحاراعمليةلأهدافوصفهوفي

هيهذهكانتلقد،للموتيقنصونناوهم،مسروروننحنمدىأيإلىالإسرائيليونعلملو

قوةتسحبناحينفيالسماء،إلىترفعناوالإيمانالروحفقوة،حياتيفيالسعيدةالأيام

لنيلبالجهادوتعهدنا،ذلكعلىشاهدوالده،بالقرانأقسمناتردددونومن،أسفلإلىالمادة

للجهاد،أخرىطرقاهناكأنأعلموأناالأنبياء،سيدعندالشهداءمعلنكون،الرضوانجنة

وجعاأقلوهي،الدهسبيلفيهيالاستشهادعملياتفكل،الأجملهوالطريقهذاولكن

شهداء(،نصبح)غدا:يقول)س(جهزهالذيالفيديوشريطوفي(،البعوضلسعةمن

ذلك.يفهمونفقطلمؤمنونوا

المستغل:2-النموذج

وجرى،الإرهابيةالتنظيماتزعماءيدعلىاستغلواأناسايشملالنموذجهذا

للعمل،المرشحسنصغرإلىالاستغلوليستندوربما،انتحاريةعملياتلتنفيذتجنيدهم

عدةتشخيصيمكنالجماعةهذهأوساطوفي،الاقتراحرفضيستطيعالذيالمرشحوحالة

فئآت.

للفردتسببالتيالشخصيةالمشكلاتأصحابالأشخاصيعد:شخصيةمشكلاتا-

سبيلعلى،لاكتئابايصاحبهكانمعينةحالاتوفي،لحياةامنلطشواالقيمةبعدمشعورا

تطوعهميمكنهمالحالاتهذهفي،بأخرىوتزوخ،تنجبلالأنها،زوجهاتركهاةامرأ:المثال

منأولفردامنالمبادرةكانتإذاماهنايتضحولا،لمشكلاتهمحلإيجادمنانتحاريةلعملية

معا.كليهماأوالمجندالتنظيم

أرسلتكتبعنعبارةوهي،الشخصيةالمشكلوتخلفيةعلىلنماذجمثالانيليوفيما

أرسلحيث،الواقيالسورحملةفيالإسرائيليالجيشعليهاعثروقد،عرفاتياسرإلى

مسؤوليوعلى،حماسمسؤوليعلىالتهمخلولهاألقوارسائلفلسطينيينعشرةالأقلعلى
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الغربيةالضفةقرىفيفلسطينيينشبانإجبارحاولواالذينلفتحالتابعينالأقصىشهداء

الرسائلإحدىوفي.يخسرونهماهناكليسأنهبتسويغ،منتحرينمخربينليصبحوا

بنشريتجندلمإذاهددوهفقد،اللوطيلابنهحماسمعاملةطريقةمنكبيرموظفيشتكي

فلسطينيمواطنيشتكيأخرىرسالةوفيبالإيدز،مصابأنهالغربيةالضفةفيشائعة

واقترحوا،عائلتهإلىفجاؤوا،المخدراتيتعاطىابنهكوناستغلواحماسعناصرأنمن

ماليةتعويضاتوتأخذونشهيدا،ابنكممنفسنجعلواحد،بحجرعصفورين)إصابةعليه

(.الخزيمنوتتخلصون،الانتحاريةلعمليةاينفذأنبعد

مغالتعاونالفلسطينيةالثقافةحسبوهي،والمجرمينللخونة:الذنوبعنالتكفيرب-

فلجميغ،العائلةشرفتدنسأخرىوتجاوزات،المخدراتتعاطي،اللوا!الزنا،،إسرائيل

ونيل،انتحاريةعمليةتنفيذوهو،رفضهيمكنلامقترحاالفلسطينيةالتنظيماتتعرضهؤلاء

لها،العارتجلب،مخزيةشائعاتومنغالعائلةومساعدة،الاحترامعلسوالحصولالغفران

.الاقتراخرفضيستطيعونلاالمحدودةالمجموعةهذهإلىالمنتمونوهؤلاء

التيالمعلوماتفحسب،إسرائيلمعالمتعاونينمنالمستغلللنموذجحالتانيليوفيما

،عمرهمنالعشرينفيعمر(أبو)علياسمه،فلسطينيشابهناكإسرائيلإلىوصلت

اتهمتفقد،إسرائيلفيانتحاريةعمليةلتنفيذالخروجعلىالأقصىشهداءكتائبمنأجبر

علىوساعدها،إسرائيلمعتعاونبأنهعمرأبوعليواعترف،قتلهموجرىبالتعاونعائلته

فرصتين:أمامهفتحعناصروضعتوهنا،مطلوبيننضفية

إسرائيل.فيالقاطنياسينعليعمهاغتيالا-

انتحارية.عمليةتنفيذ2-

مطمئنينكانواولذلكعمه،اغتياليرفضعلياأنالأقصىشهداءكتائبعرفتوهنا

ولكنالعملوء،باقيمثلسيقتلحالأيعلىبأنهلهأوضحوافقد،انتحاريةعمليةسينفذلأنه

عائلته.أبناءسينقذهذابعملهفإنهانتحاريةعمليةاختارإذا

أمرعليهمالقبضإلقاءجرىالذينالمتعاونينأوساطمنمنتحرينمخربينتجنيدإن
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سكانمنفلسطينيحالةفيجرىماوهو،الفلسطينيالإرهابتنظيماتمنمقبول

لقاءخلالالشاباكجهازفيعنهالمسؤولسيارةفيناسفةعبوةتفجيرحاول،طولكرم

بينهما.

فإنهعشرةالثامنةيبلغلمفتىأوولداواحد،كلفانتصنيفنابحسب:السنصغار-ج

عمرفيفتيانتجنيدجرىحالاتمنأمثلةعلىعثرناوقد،المستغلالنموذجإلىينتصي

أقل.وحتى،اسنة5

لخامسةافي(زيادة)موسىإنه،المستغلالنموذجمعمصنفلصغيرمثاليليوفيما

مشحوناكان،انتحاريةعمليةوتنفيذ،ناسفحزاملبسيريدهماكلوكان،عمرهمنعشرة

وليكون،حيةقنبلةليصبحجندوه،إسلاميينمتعصبينمنإقناعهجرىفقد،إسلاميةبأفكار

)كانت:موسىقال،إقناعهالصعبمنليسالسنوبهذه،عملهيستطيعالذيالأعظمالعمل

قائدوكان،مدرستهفيالمتفوقينالطلابمنموسىعدوقدكثيرا(،ذلكقبلأفكارعندي

بدأعمرهمنالسابعةفيكانوعندماالفقر،يعانيولاناجحةوالدهوأعمال،القدمكرةفريق

بهالعلاقةفجرت،أصدقائهمعذلكوبعد،لهأقرباءمعمنتظمةنحوعلىالمسجدإلىبالقدوم

تذهبأنلكالأفضلمنإنهلي)وقالوا:يتابع،لحماستابعةخليةفيوجندالمسجد،في

يقولهكذاالسماء(،فيأفضلحياةأردتلقد،هناكأفضلحياةتنتظركحيث،الجنةإلى

منأكثربالإسلامالتزامهاستغلواالمسجدفيأصدقاءهبأنالآنيشعرالذيموسى

.لعمرهاستغلالهم

:النموذجلهذااضطراريةظروفوهناك

فيللتطو3التنظيماتضغوطأمامالوقوفيستطيعونلاأو،الرفضيستطيعونلامنآ-

.والفتيانلأولادامثل،انتحاريةعمليات

مخالفاتأصحابلوطيون،،متعاونون،شخصيةمشكلات:مثال،ضائقةفيبالغونب-

أخلاقية.

فه!:لهمالمساعدةالعناصرأما
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الشهداء.قيمةتعليمتعاطفةجماهيريةءأجوا-ا

ماضيه.عنكاملنحوبعيداعلسكالثلجأبيضويصبح،ستمحسذنوبهأنعلسالطكيدب-

تبعية،مثل،المجموعةهذهفيمسيطرةشخصيةمميزاتلوجودفرضيةهناكأنكما

ذكرالمستغلالنموذجأنومع،اعترافعنيبحث،الضغوطأمامالصموديستطيعلاخوف،

استغلالأو،بالجماعةالثقةباستغلولأو،بالمعالجةعلوقةلهيكونلاقدلكن،البحوثفي

واستغلالالأولاد،باستغلالعلوقةلهلكنالتجنيد،بهدفالشخصيةالهويةفيمشكلوت

المقترح.رفضيستطيعونلابساطةبكلالذينلبالغينا

الصغار،مجموعةمعتتفقالنفسيالمجالفيالبحثفيالظاهرةالتفسيراتمنجزء

لاالذينالأشخاصواستغلولالصغار،لاستغلالسلوكإلىيشيرماالبحثفينجدفلم

إسرائيل،معالتعاونمثل،مختلفةلأسبابانتحاريةلعملياتالتجنيدرفضيستطيعون

شخصيةمشكلوتاستغلولإلىواضحةإشارةأيضانجدولم،وغيرها،لواط،زنا،مخدرات

المنتحرينلإرهاببالتجنيديتعلقمابشأنالاستغلالإن،انتحاريةلعملياتالتجنيدبهدف

النفسي،الجانبذاتالجماعيةالتطوراتفيتعملالتيالتفسيراتفيأساسامذكور

منواستغلالبإيحاءوجدالصغارمجموعةفيوجدالذيالجماعيالتطورأنوالنتيجة

.لإرهابازعماء

المنتقم:النموذج3-

أساسه،فينفسيالعملهمالأبرزالدافعكان،منتحرينمخربينيعرضالنموذجهذا

أحدمقتلمثل،الشخصيالمست!ىعلىيكونربماالانتقاموهذا،الانتقامفيالرغبةوهو

بالفلسطينيين.إسرائيلتفعلهالمعامنحوعلىانتقامأو،صديقمقتلأولعائلةاأفراد

بعدالفرد،بهامر،شخصيةنفسيةصدمةالانتقامإلىالدافعفيهاكانحالاتوهناك

فسببأخرىحالاتوفي،قريبلشخصحدثت،صدمةنتيجةأوشخصيةلصدمةتعرضه

الرغبةأو،معينةطفلةموتمثلالفرد،يعرفهملمأناسعلىوقعتالتيالأضرارهوالانتقام

الفلسطينيين.ذلأو،لإسرائيلياالمحتلمعاقبةفيلعامةا
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علىالانتقامف!الرغبةه!النموذجلهذاالاضطراريةالظروفأنونجد

التالية:الأحداثضوءعلىأكثرأوواحدةخلفية

اخر.مقربلشخصأولعائلةاأبناءلأحدالخطيرةلإصابةاأوالموت-ا

لأحدالإهانةمشاهدةأو،الشخصيةالمذلةمثل،الإسرائيليبالمحتلالمرتبطةالىسيب-

.لأقاربا

الإسرائيليالنزاعسنواتخلالالفردعلىمر،نفسيأوجسديخطير،حدثخ-

الفلسطيني.

:لمساعدةالعناصرا

وإحياء،والشهرةلإعلاماعمالأعامنحووعلىالشهداء،تمجدمشجعةجماهيريةأجواءا-

للشهداء.والتخليدللذكرىحفلات

الشهيد.لعائلةالماديالدعمب-

لاالطش،وهي،المجموعةهذهفيالمسيطرةالشخصيةمميزاتبشأنهناوالتقدير

.انتقامعنيبحث،حياتهفيكبيرةقيمةيجد

لترجيحالميلمعالبحثفيالمعروضةالنفسيةالتفسيراتمعالمنتقمالنموذجويتوافق

.مأساةبعدنفسيةصدمةأوالطش

انحرافحالاتأو،الشرفبدوافعانتحاريةلعملياتشهاداتنجدلمنماذجناوفي

الرغبةأنيظهربحثنافإنالمقترحةللتفسيراتوخلوفا،المجدعنالبحثأو،المنتحرينلإرهاب

يكونربماولكن،الشخصيالانتقاممست!ىعلىالعملليكونضروريةليستالانتقامفي

يدعلىقتلت،لطفلةالانتقامفيلرغبةاأو،إسرائيلمنعامنحوعلىليس،الانتقامفيرغبة

بعائلتها.شخصيةعلوقةأيللمنتقميكنلمولوحتى،إسرائيليين

الدافعمقابلالمنتقمالنموذجعندالأبرزهوالشخصيالانتقامدافعأنالمقبولومن
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شخصية.خلفيةعلىليستوهي،إسرائيلمنالعامللانتقام

جزءيليوفيما،إسرائيلسجونف!فتاة)أحمد(:المنتقمللنموذجمثال

معها:مقابلةمنقصير

دينية؟لأهدافهذاكانوهل؟،إسرائيلفيعمليةلتنفيذخرجتلماذاأوضحيس:

.اكتئابحالةوفي،ضائقةفيكنتفقد،شخصيالأمراكانلقد،لاأحمد:

الانتحار؟أردتلماذاس:

صديقي.قتلتملقدأحمد:

لك؟مقربصديقهوهلس:

ونصفا.سنةأصدقاءكنالقد،نعمأحمد:

معا؟عشتمهلس:

قتل.وقدأصدقاء،كنالكن!هذامثلشيءعندناليسأحمد:

يحصل؟أنأردتوماذاس:

بألمأشعركنتفقد،أعملماذااعرفأكنلم،لموتهانتقاماأبرياءيهودقتلأردتأحمد:

لملكنهم،بسرعةهكذا،سيحصلهذاأنأتصورأكنلم،صدمةفيكنتلقد،وغضبكبير

ضمنالجنةفيمكانةستنالينلي:وقالواوأقنعوني،عليئضغطواللتفكير،وقتايعطوني

معهوستكونين،جادخطيبكلذكرىالعمليةوهذه،حقيقيةبطلةوستكونين،الشهيداتالنساء

فيعودارسالةوتركتلي،قالوهماكلوعملت،دفعونيهكذا،الجنةفيومعهالسماء،في

به.خرجتالذيليوما

عليهم؟متألمةتكونيألمس:

صديقي.فيفق!افكرتأحمد:
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المتعصب:الوطني4-النموذج

ويفسرونالأبرز،هولعملياتهمالوطنيالدافعيكونالمجموعةهذهإلىالمنتمينإن

الإسرائيلي،والاحتلول،السلومعمليةوإخفاق،الوطنيالتحررلأسباببأنهاأعمالهم

.الأسرىوتحرير،لفلسطينيةالدولةاإقامةأجلمنلكفاحوا

فتح،مثلالعلمانيةالتنظيماتإلىعامنحوعلىينتمونالنموذجهذاإلىوالمنتمون

وليس،سياسيةبدوافعيعملونللذين)المثالي(هوالنموذجهذامنالمنتحروالمخرب

،البحوثفيلهاالتعرضجرىالتيالسياسيةالتفسيراتمعيتفقالنموذجوهذا،شخصية

هذيعدولذلك،لأخرىابالنماذجمقارنةتقريباقليلوكانبحوزتنالتياالمادةفيعرضهولكن

تدعيمه.أجلمنأكثربحثإلىويحتاج،المؤقتةالمقترحاتمعلنموذجا

ه!:المتعصبالوطنيللنموذجالاضطراريةالظروف

أجلمنتنازلأيدونمنالكفاخبضرورةللشعورالمرافقالمتطورالسياسيالإدراكا-

فلسطين.تحرير

النصر(،)سلاخهيالانتحاروعملياتالمسلحةالمقاومةبأنالواضحالاعترافب-

السياسية.لأهدافالتحقيقوالضروري

:لمساعدةالعناصرا

انتحارية.عملياتفيالشخصإليهينتصيلذيالتنظيماكاشترا-ا

التضحية.قيمةتعليمؤيدةجماهيرب-

الفلسطينيةالمشكلةأنويؤكد،والعالمالفلسطينيالشال!فيالعمليةنشريحققإعلامخ-

العالصي.لاهتماماجدولعنتقصىلن

مزواثق،حاسممنهمكلوبأنالمجموعةهذهفيالمسيطرةالشخصيةالمميزاتوتقدر

الجميع.أجلمنبنفسهللتضحيةمستعد،طريقه
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مثل،الاجتماعيةالتفسيراتمغميزاتهمنبجزءالمتعصبالوطنيالنموذجيتوافق

فيالحذريجبكما،النموذجلهذاقليلعرضهناكمثالنافيلكن،الوطنيللتحررالكفاح

.البحوثفيذكرومالوطنيةاللدوافعبحوزتنالتياالنتائجبينالمقارنةمنالمرحلةهذه

عاما،26العمرمنالبالغة(الحموري)ثريا:المتعصبالوطن!للنموذجمميزمثال

مسلسلشخصياتإحدىاسممثل)يكاشوا(يلقبونها:للنساءترتسي()نفيسجنفي

تكونبأنحلمت،جنينقضاءمنعزباءوهي،ونحيفةصغيرةلكونها)بوكيمون(الأطفال

ألقي،الأشخاصعشراتوتقتل،القدسفيناسفحزامبوساطةنفسهاتفجروأن،شهيدة

بستعليهاوحكم،قنبلةوحملالإصرارسبقمعالقتلبمحاولةواتهمتعليها،القبض

نحوعلى،أمتلملأنني،متأسفةأنا،لعمليةابتنفيذأنجحلمالشديدالأسفي:تقول،سنوات

بأنأحلملمإخفاقا،عنديكان،عليالقبضلإلقاءمسرورونأنتموبينما،أخفقتلقدمؤكد

وأقتل؟،فلسطينأجلمنبنفسيأضحيوأن،شهيدةأصبحأنأردت،السجنفيأكون

،والدبابات16،وإفالائاتشي،طائراتضدناتستخدمونفأنتماليهود،منالكثير

مثلي،لإنساناهوبحوزتناالذيالوحيدلسلاخوا،بحوزتكملتيالأسلحةاوجميع،والمدرعات

والقتلالحربإلاأرلمأظفارينعومةفمنذالاستنتمهاد،أجلمنناسفاحزاماأخذتحيث

على،والسلامنحوالتوجهيستطيغلاالأجواءهذهفيوكبرعاشفمن،والكراهيةوالدماء

(.وأقتلاليهودأقتل،وأنأضحيأن،وشعبيأساعدأنأردتأنالعكسا

تذكرمرةبعد،ومرة،تامةوبقناعة،ساخرةابتسامةتبشعوهيتتألقعيونهاكانت

جيبمنأخرجتالغرفةمنالمترجمخرجوعندما،الفلسطينيينعلىالواقعوالظلمالاحتلال

صحيفةمنوهي،الدهنصرحسنصورةالتقليديجلبابهاتحتترتديهالذىالجينزبنطالها

طلبتهكذاقوة،الاتحادفيلأنبيدويدا،قرانيةآيةاليدبخطكتبالصورةوجانب،قديمة

:تقولوأضافت،لصورةاعلىمضمومةويدها،الدهنصرحسنصورةمعتصويرهايجريأن

فليس،العمليةتنفيذطريقعنهديهلهأقدمأنأردتوقدكثيرا،اللهنصرحسنأحب)أنا

وعزاللهنصرحسنهما،بشخصيتينمعجبةوأنا،العالمفياللهنصرحسنمثلهناك

اللهنصرحسنصورةوكانت)سبارو(،مطعمعمليةنفذالذيالمخربوهو(،المصريالدين

الوقت.طوالمعهادائما
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بالانتحار؟.الرغبةفيلكتسببالذيماس:

والدماءالقتلالتلفازفيأرىدائماكنت،يحدثماأتابغوأناالانتفاضةبداية)منذج:

وأرىكنت،أرضناأخذوافقدرزق،مصدرعندنايعدولم،الفلسطينيينالأطفالمنوقتلى

لدولتكمالضرائبتدفعونأنتممثلمالنفسيفقلت،شيئاأعملأنيجببأننيوشعرت،أبكي

فلسطين.أجلمنبهوسأضحي،جسديهيسأدفعهاالتيالضريبةفإن

بالانتحار؟النهائيالقراراتخاذلكسببتالتيالنقطةماس:

رأيت،الإسرائيليالجيشيفعلماذارأيتفقد،الواقيالسورحملةفيهذاكانلقدج:

أنكمسمعتو،القصففيأصيبتطفلةصورةالتلفازفيرأيتذلكوبعد،والقتلالدمار

لنفسي:فقلت،الأخيرةالدفعةأعطانيماهذا،الأقصىشهداءكتائبقائدبتصفيةقمتم

يهوداأولاداوتشاهدين،التلفازتفتحينوعندما،يهوديةأنت،للاستشهادذاهبةأنا)انتهى(

تغضبين؟ألا،تفعلينماذاميتين

أنتحر!لنلكن:المحققةعليهاترد

.بسلامعشتولأنكجيش،لناوليس،جيشالكملانج:

؟.الأطفالتقتلينفربمانفسكتفجرينعندماذلكمغ:المحققة

لابالطائراتتقصفونفعندما،أنتقمحتىالمصابينمنعددأكبريقغأنالمهمنعمج:

نقطةولكلفلسطينيطفلمنسفكتدمنقطةلكلأنتقمأنأردت،الأسفلفيبمنتهتمون

قررتإنسانةأنالكنو،منتحرةمخربةإرهابيةعنيتقولونأنتمأبرياء،لأناسسفكت

،مسرورةكنتيساعدوننيالذينالرجالفيهاوجدتالتياللحظةومنذ،وطنهاعنالدفاع

ليسوهذا،وطنيلأجلجيداشيئالأعملذاهبةبأننيقراراسمعتعندمابالسروروشعرت

بنفسي،فخورةكنتلقد،طويلتفكيربعدقررتهفقد،عفوينحوعلىأعملأننويتشيئا

مثلقراراتأخذأنالسهلمنفليس،والتصميمالقوةمنالكثيرإلىحاجةفيالأمرهذالأن

منمتأكدةكنتلقد،ساعدانيقدوالقدسلفلسطينوحبيباللهإيمانيولكنالقرار،هذا

.النجاخ
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المنتحرينثقافة

فضاءفييعملونلاالمنتحرينأنالواضحفمن،الخاصةبالدوافعالبحثهذايهتم

المساندةالاجتماعيةالنشاطاتومجموعةبها،يعيشونالتيبالبيئةمتأثرونلكنهمفال!،

وفيما،متعددةجوانبالتعبيرهذاويضم(،المنتحرين)ثقافةتسميتهاالممكنمنللانتحاريين

منها:لأبرزايلي

وأخذ،المنظمةالاجتماعيالطييدنشاطاتملاحظةالممكنمنالاجتماع!:التأييد-ا

نستطيغلاأننامغ،للشال!العفويالقييدنشاطاتأو،الإرهابيةالتنظيماتمنالمبادرة

الاجتماعات،النشاطاتمنبعدديتمثلالطييدوهذا،النشاطينهذينبينالتمييزدائما

عنإعلان،الشوال!فيشهداءصورتوزيغ،جماهيريةأوشعبيةجنازاتتشييغ،الشعبية

يومإضراب،الناسالافإليهيتوجهمأتمزواخ،حفلإعلانوكأنهالمنتحر،المخربموت

السنالصغارالأطفالإلباسالانتحار،عمليةبعدفرخمسيرةالمنتحر،المخربمغتضامنا

التضامنعنيعبرالاجتماعيييدفالق،جزئيةتعدالقائمةوهذهالمنتحر،المخربملابس

تشجيعاتشكلفهينفسهالوقتوفي،عائلاتهمومغالانتحارعمليةمنفذيمغالكبير

المنتحرين.المخربيندائرةإلىالعناصرمنالمزيدلانضمامواضحا

وغيرالرسصيالتعليمفيأيضاالمنتحرينثقافةتظهرالمنتحري!:إرهابثقافة-ب

الانتحارلعملياتمستقبلاوالتطوع،المنتحرينإرهابلطييدوالشبابلللأطفالالرسصي

والبثالتعليمكتبفيهبماالرسصيالتعليمأما،الانتحارعملياتشأنتعليالتعليمفوسائل

المخربينعنوأغانمقالاتوكتابة،المدارسفيوالمراسمالرسصي،الفلسطينيالتلفزيوني

سبيلفيالفردتضحيةكأنهاالانتحارعملياتعرضهوذلككلفيفالمشترك،المنتحرين

إلىرسائلتوجيهخلالفتجريالرسميةغيروالثقافةالتعليمأما،فلسطينأجلومن،الله

المخربينإلىالانضمامعلىأبناءهميشجعونفالآباء،المدرسةخارخمنالشابالجيل

نأ،منهمالشبابوخاصة،كثيرونأولاديرىحيث،كبيرةأهميةالتعليمولهذا،المنتحرين

الانتحا،عملياتفييرىشابا،جيلاأنتجالتعليمفهذا،يحتذىنموذخالمنتحرينإرهاب
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المستقبلفيالأعمالهذهتتوقفأنأملهناكليسفإنهوبذلكللكفاخ،الأفضلالطريق

المنظور.

بيتبناءمثل،معينةحالاتوفي،المنتحرينلعائلاتالماديالطييد:الماديالتأييد-2

العائلة،أفرادأحدنفذهاالتيالعمليةرداعلىالإسرائيليالجيشدمرهالذيالبيتمكان

الشعورهوجزئياالماديفالدعمالانتحار.لعملياتييدوالقالتضامنصورإحدىهي

مصادرمنالأموالتأتيكثيرةحالاتوفي،المنتحرينالمخربينعائلاتمغوالتضامن

الله.حزبمنأموالأو،حسينمصدانظامأيامالعراقمثل،خارجية

للشعبالمميزالطابغإلىتستندالذكرىإحياء:الاحترامومنحالذكرىإحياء-3

نشاطاتبينومن،إسرائيلضد(الحق)الصراعفيالهامةالمخربينومكانة،الفلسطيني

مهرجاناتالمنتحر،المخربباسمرياضيةدوراتوعقد،تذكارينصبإقامةالتخليد

المنتحر،المخربتركهافيديو،أشرطةتوزيغالشهداء،ذكرىلإحياءالمدارسفيجماهيرية

إرهابإنحيث،الفلسطينيللمجتمغالجماعيالوعيتحديدفيتساعدالنشاطاتهذه

فلسطين.لتحريرشرعيعملالمنتحرين

ويجعله،العملهذاشرعيةيعززالانتحارلعملياتالإعلاصيالطييدإنمساند:إعلام-4

لهذهعلنينحوعلىالمساندالإعلامهذامنجزء،إسرائيلضدالصراعفيفعالةأداة

الفلسطينية.للسلطةتابغاخروجزء،لإسلاميةاللتنظيماتتابغلأعمالا

بأنهالانتحاراعملياتووصف،المنتحرللمخربمديحقصيدةنشرخلوليكونلقئيدوا

البثوفي،مشابهةأخرىومصطلحاتنضحية،عمليةالانتحارعمليةوعد،ونبيلبطوليعمل

عملياتتنفيذعلىعلنينحوعلىالخطيبفيهايحثالتيالمسجدفيللخطبةالتلفزيوني

ياسرالفلسطينيةالسلطةرئيسوإعلثنأيضا،ويمدحهاالعملياتهذهيشجعوهوالانتحار،

ويقوم.والوطنالدهسبيلفيتضحيةعمليةبأنها)الدولفيناريوم(عمليايصفالذيعرفات

عن:تعبروهي،الفلسطينيالشعبمنكبيرجزءإلىوالرسائلالمقالاتبنشرالإعلوم

مقبولالعملياتهدفبأن(،الاجتماعيةوالسياسةالدينيةللزعاماتالقائمالمركزي)التوجه

الفلسطيني.الشعبلتطلعات
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المنتحرينالمخربيناباءمنالقييدعنالإعراب:المنتحرينالمخربينآباءمساندة-5

منبالمزيدللتضحيةوالاستعدادوالتضامنالافتخارعنالإعرابخلالوالبنتالابنلأعمال

بعدفوراعامنحووعلى،كبيرينوإبرازباهتمامويحظى،الإعلامفيينشرماهذاالائباء،

لإعلامافيالواردةلآباءاأحاديثتأثيرإن،المختلفةلإعلاميةالجهاتافي،لانتحاريةاالعملية

علموالوإنهم:ويقول،يأسفجزءفهناكشاملنحوعلىيكنلمولوحتىالأمر،هذاتدعم

ابنهم.عمللمنغيستطيعونماكللعملوا

معهم،لتعاطفوا،المنتحرينللمخربينالقييدتصريحات:السياسيةالزعاماتتأييد-6

أممباشراالحديثأكانسواء،الفلسطينيةالقضيةأجلمنتضحيةكأنهاأعمالهموإظهار

المخربة.أوللمخربالرثاءبكلمات:المثالسبيلعلى،مباشرغيرنحوعلى

علنينحوعلىالدينيةالزعاماتتظهر:الدينيةالزعاماتوتشجيعمساندة-7

أداةالانتحاريالإرهاباستخدامويشرعون،والتضحيةالكفاخفيشعبهاوحقمساندتها

الدينية.والدروسالخطبخلاللفلسطينياللصراعشرعية

المنتحرينثقافةخلقفيالمساهمةالعواملبينكبيراتطابقاهناكفإنعامنحووعلى

الأجواءوهذه،المنتحرينلإرهابومساندةمشجعةجماهيريةأجواءخلقنتيجتهاتكونالتي

المساعدالعاملوهيالجماهير،مجموعةإلىموجهةفهي،المختلفةالتنظيماتتتجاوز

المنتحرين.إرهابلظاهرةلمركزيا
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البحثنتائج

والسبلالدوافعأساسعلىالمنتحرينالمخربينتصنيفعلىالبحثركز

الظاهرةلهذهأناتضحفقدذلكومع،العمليةتنفيذإلىبهمأدتالتي

أهمها:يليوفيما،تفسيرات

أوسلواتفاقتوقيغفبعد،إسرائيلضداستراتيجياسلاحاالمنتحرينإرهاباستخدام-ا

تتوافقلاالتيالسياسيةالتسويةلنسفوإيرانالفلسطينيةالرفضمنظماتسعت

)حماسالرفضجبهةبمنظماتأدتاوسلومسيرةفيالتقدمأنويظهر،ومصالحهم

وخلال،الاستراتيجيالسلاخهذاواستخدامالكفاخ،بتصعيدقراراتخاذإلىوالجهاد(

وأسبابفتح،مثل،عرفاتمغالمعروفةالتنظيماتالسلاخهذاإلىانضمالأقصىانتفاضة

هي:ذلك

كانتالتيبالانتفاضةبدءا،بإسرائيلالضررإلحاقأجلمنالوسائلكلاستخداما-

.السلاخاستخدامحتى،الجماهيريةالمظاهراتإلىتستند

ضغ!اتحتالانسحابكانحيث،لبنانمنالجيشانسحابمنالعبرتطبيقمحاولةب-

إلىوالتوصلالمفاوضاتإلىالعودةذلكوبعد،القتلىعددكثرعندماالداخليالعامالرأي

.كباراحكومةمقترحاتمنأفضلإنجازات

اغتيالبعدوخاصة،إسرائيلبهاقامتالتيالتصفيةعملياتعلىفلسطينيفعلردخ-

العسكريالتفوقتمتلكالتيإسرائيلوجعل،للقوىتوازنإيجادأجلمنالكرصي،خالد

الثمن.تدفغالواضح

زادوالطشالإحباطحالةازديادفبعد،الشعبيالقييدفقدانمنالتنظيماتهذهتخوفد-

.حماسلحركةالجماهيريييدلقا

التوقعاتبينفالفجوة،الفلسطينيوالمجتمغالفلسطينيةللتنظيماتوالطشالإحباط-2
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الفلسطيني،الشال!فيأزمةإلىأدتالمغايروالواقغاوسلواتفاقأوجدهاالتيوالآمال

الجيشضدالمواجهاتخلالالفلسطينيونلقيهالذيوالذلالخسائرتعاظمإلىإضافة

إسرائيل،فيالأذىإلحاقفيوالرغبةالشديدبالانتقامالشعورأثاروافقد،الإسرائيلي

لتصاعدالأساسيالمصدرفإنالفرضيةهذهوبحسب،بالنفسالتضحيةالثمنكانلوحتى

العامالرأيضغ!اكان،عرفاتياسرمنالمقربينأوسا!فيالأقلعلى،المنتحرينإرهاب

علمفيمعروفةنظريةهيالعدوانيالإحبا!ونظرية،الفلسطينيالشعبفيوالمفكرين

النفس.

خلولعدوانيةإلىيؤديبالتهديدالشعورمثلالإحباطأنعلىالباحثونيتفقواليوم

الإنسانشعركلمايتعززالإحباطبأنالاعتقادأيضاالممكنومن،بالنقصالشعورإيجاد

الأمل.هذاانعداماخرجانبومن،أحلومهلتحقيققريببأنهجانبمن

الدافعماالآنحتىواضحافليسهنا،عرضهاجرىالتيالعامةالتفسيراتومع

والطروعالمنتحر،المخربمصيرلاختيارالفلسطينيالمجتمعداخلمنمعينينلأناس

،الظاهرةمنلجزءفعالمنهاواحدكللكن،مختلفةتفسيراتنقترعالبحثهذافيالمختلفة

الظاهرةيفسرالحاليالبحثفإنلذلكوخلوفا،إجابةدونمنكثيرةأسئلةيبقيلكنه

يستندوهو،الظاهرةلهذهجيدانقسيرايوفرونالذين،منتحرينلمخربيننماذجعدةبوساطة

هذهمنواحدكلإن:نقولولكن،البحثيةالكتاباتفيالواردةالتفسيراتإلىكبيرحدإلى

لواقعاففيهذامع،بحثلكلنقسيرا،لنماذجاجميعيلوئمولا،نموذجمعيتوافقالتفسيرات

يمكنذلكومعواحد،نموذجمنأكثرإلىينتمونالذينمثل،مشتركةلنماذجكثيرةحالات

:نظرياتعدةافتراض

منأكثريشمللاالمختل!االنموذخفإنتحليلنا،فيظهرمثلما،الحالاتمعظمفيأ-

المنتقم.والنموذخالدينيالنموذخمثل:،نموذجين

لأحدأفضلياتملاحظةإمكانيةالمختل!االنموذخفيسيظهردقيقافحصاأنالمتوقغمنب-

السبل.

منيمنغلافهذاواحد،نموذخمنلاكثرتابعونمنتحرونمخربونهناككانلوحتىخ-
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هذهتشخيصوإن؟المساعدةالظروفوما،الاضطراريةالظروفتشخيصمحاولةضرورة

المنتحرين.المخربينظاهرةمغللذملمممكنةأرضيةيشكلأنشأنهمنلظروفا

فيالمنتحرللمخربواحدةملومحهناكليسأنهعلىالباحثينبينواسعاتفاقهناك

البلودفيالإرهابخبراءمنالكثيرفإنذلكعلىوعلووة،الفلسطينيالإسرائيليالنزاع

الحالاتمعظمفيالممكنغيرمن،أساسيةدوافعلثلوثةتداخلبوجودالاعتقادإلىيميلون

الباعثإنحيث،المستغلفئةالقائمةإلىأضيفأنأقترحالبحثهذاوفيبينها،التفريق

الانتحار.لعمليةالتجنيدرفضعلىقدرتهعدمأووضوحعدممنناتجعليه

وهوالربانيالأمرأجلمنانتحرإنه:والداهيقولمنتحر،مخربالمثالسبيلعلى

تابعاهذاكانإذاتحديدالممكنمنفليسأيضا،عمهابنلموتالانتقامأجلومنالجهاد،

والمعطياتالتجنيد،طريقتحريفيجب؟،المنتقمللنموذجأوالمتعصبالدينيللنموذج

وهل؟،طويلزمنمنذالمسجدإلىالذهاباعتادوهلذلك؟،قبلمتديناكانهل،الخلفية

برامجلهكانتوهل؟،للعملتجنيدهقبلحياتهطبيعةوما؟،دينيةحياةنمطعلىحافظ

التعليم.فيالمثالسبيلعلى؟مستقبلية

وتصميمعلمانيةحياةنمطإلىبلبارزةدينيةخلفيةإلىتشيرلاالمعطياتكانتإذا

منيصبحعندهاعمه،ابنموتبعدواضحتغييرذلكمقابلوفي،الحياةعيشعلىواضح

عددأنإلىيشيرذلككل،الدينيوليس،المنتقمللنموذجتابعالمخرببأنالاعتقادالمعقول

قليلو.ليسواحدنموذجمنلاكثرالتابعينالمخربين

توزيعمراجعةنقترحالمنتحرينالمخربينعنكافيةمعطياتجمعصعوبةوبسبب

أضيفلذلك،لتدعيمهاخربحثيدعمإلىحاجةفيهووالذي،أولينظريبعرضالنماذج

كلفيالمنتحرينوجودتحديدلمحاولةكافيةغيرالبحثلهذاجمعتالتيالمعطياتأن

لكونوذلك،الفلسطينيينالمنتحرينبمجمولحقياسامنهكلإلىالمنتمينعددوكم،نموذج

مثاليا.نموذجاضرورينحوعلىليسلحاليالنموذجا

ملوحظةرغبةبينفرقفهناك،الأخرىالأنماطبحوثفيمثلما،الحاليالبحثوفي
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(،الاجتماعية)النظرةمعاينةفيوالرغبة(،الشخصية)النظرةمنكلتشخيصفيالباحث

المنهجين:كلوبينالمزجالبحثهذافياقترحنابأنناعلما،مختلفةنماذجوهذه

الاجتماع!:المنهجأ+

والوطني،المتعصبالدينيللنموذجالمميزةالخطوطرسمفيأوضحنحوعلىيبرز

العملياتإلىالإنسانتدفعالتيبالبيئةكبيرحدإلىمتأثرةالنماذجوهذه.المتعصب

وطنيةجهاتمنالواسعالاجتماعيوالقئيدالمساعدةخلول(الجميعأجل)منالانتحارية

ووطنييندينيينزعماء،الفلسطينيالمجتمعفيالعامالرأيمثلالسواء،علىومحلية

جهازالمنتحر،لعائلةعاموتأييدمؤيدإعلوم،العائلةضمنهاتندرجالتيالجماعة،محليين

البيئةتسميةالممكنومن،لإسرائيلالكراهيةعلىالمحرضالفلسطينيوالتعليمالتربية

(.المنتحرينإرهابثقافة)لفلسطينياالمجتمعفيلتيالعامةالاجتماعيةا

نفسهالمنتحرخلولهايرىلاالتيالنماذجمننوعينفييصنفالفلسطينيالمنتحر

فهورأيهوبحسبوبذلكهدف،أجلمنبنفسهيضحيمقاتلولكنه،الحياةمنيائسا

بالحياةالفوزالمنتحرينالمخربينمنجزءرأيوبحسب،والشهرةالتمجيدعلىيحصل

.الآخرة

شي!هناكليسوأنه،أهدافهعنالتنازليمكنلاأنهللعدوالمنتحرالمخربويظهر

المجتمعلكونمستغربغيرالمنتحرينالمخربينلثقافةتقريباالمرتفعالمست!ىإن،يردعهسوف

أهدافهتحقيقأجلمنللعملومستعدا،الثقافةمنمست!ىوعلىواعياالفلسطيني

.نموذجكلمعالجوهرية

الشخصي:النهج2-

بسجايامميزالنموذجوهذا،البالغينمنالمستغلالنموذجعندأوضحنحوعلىيبرز

سبيلعلى،انتحاريةلعملياتليتجنددائمامستعدايصبحلكيبالشخصتؤدي،شخصية

شخصيةمشكلوتيعانيإنسانأو،الاجتماعيةللضغوطتخضعضعيفةشخصياتالمثال

النهجوبحسبالاجتماعيالنهجبحسبتفسيرهالممكنفمنالمنتقمالنموذجأما،صعبة
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بعدتماما،شخصيايكونربماالانتقامإلىالدافعفإنالمثالسبيلوعلىمعا،الشخصي

قريب.بشخصبالإضرارعلاقةلهليس،للانتقامعامادافعاأو،لأقرباءاأحدنضرر
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ممكنةعمليةنتائج

إلىكثيرينبأناستؤديالتيالظاهرةفهمفيالمساعدةأجلمنالبحثهذاأعد

عرضها،جرىالتيالنماذجأنالاعتقادالممكنومن،إرهابيةأعمالفيأرواحهمإزهاق

تمييزفيأيضاموضوعيةنماذجهي(المتعصبوالوطنيالمتعصبلدينيالنموذج)اوخاصة

يساعدأنيستطيعالتيالطرقوإحدى،العالمفيأخرىأماكنفيالمنتحرينالإرهابيين

ومن،السكانعامةإلىمعلوماتإيصالخلولتكونالمنتحرينإرهابلمكافحةالبحثفيها

موضوعية،أفكارإلىالوصولأملعلىالانتحار،علميةلتنفيذالمنتحرينفييؤثرون

المختلفة،النماذجاتجاهإلىالمتوقعةالرسائللتشفيرالمجالتتيحهنااقترحتالتيفالنمطية

الوعي.ساحةفيالممارسةالجهودولتوحيد،لهمالمؤيدةالجهاتوإلى

المؤثرةوالعناصر،التنشئةأماكنعلىالتركيزأجلمنأيضاموضوعيةالنمطيةهذه

الدينيللنموذجوخاصة،موضوعيالمساجدفيالتحريضمثل،النماذججميعفي

للنموذجوخاصةموضوعيالفلسطينيوالتعليمالتربيةجهازفيوالتحريض،المتعصب

وخاصة،موضوعيالإنسانبحقوقالفلسطينيةالسلطةاستخفاف،المتعصبالوطني

وخاصة،موضوعيإسرائيليدعلىلفلسطينيينالسكانبالإضراروالذلوا،المستغلللنموذج

تكنلمولوحتى،عمليةقيمةالنمطيةلهذهيكونأنالمتوقعفمناخروبحديث،المنتقمللنموذج

الفلسطيني.المجتمعداخلمنالمحتملينالمنتحرينلتشخيصمساهمةضرورينحوعلى

البحثهذافيحددتلتياالمساعدةلعناصرواالاضطراريةالظروفهذهضوءوعلى

تعامليتطلبالمنتحرينلإرهاب(والاجتماعي)الشخصيالأبعاد،هذهمنواحدكلفإن

مختلفة.ومعالجة

السلطةوتشجيع،الشرعيةمحاربةخلولالظاهرةمعالجةفيهيجبالاجتماعيفالبعد

الزعماءمنالطئيدإعلونمثال،مباشرةبطريقةتغيرربماالشرعيةفهذهلها،الفلسطينية
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الدعايةمثال،مباشرةغيرأو،المنتحرينإرهابلتمجيدكليببالفيديووتصويره،السياسيين

مثلالعامةالمؤسساتفيالتضامنيةالاجتماعاتمنعوعدمالمساجد،فيوالتحريض

وهكذا.،المدارس

على،المحتملينالمرشحينإلىموجهةأخرىرسائلفيتطلبالشخصيالبعدأما

المنتحرينإرهابأنالرسائلهذهتؤكدالآباء،إلىوتوجهالصغار،تجنيدانتقادالمثالسبيل

إرهابضددينلرجالاراءونشرحل،إلىيؤديولاجميعا،للسكانالمعاناةيسبب

والإضرارالذلمنوالتقليلأيضا،الفلسطينيينبالسكانالاحتكاكوتقليل،المنتحرين

بالمدنيين.

يتطلبالمنتحرينإرهابأنإلىنشيرأخرىبحوثمعوتماشياالبحثهذافي

الفكريالمست!ىعلىمحاربتهلكن،فقطالعسكريالأمنيالمستوىعلىليسالاستعداد،

المختلفةالنماذجتشخيصإلىحاجةهناكفإنالحربهذهوبهدف،النفسيةالحربخلول

الخاصة.ومميزاتهم

الفلسطيني،الإسرائيليالنزاعفيالمنتحرينالمخربينإرهابمشكلةنطاقإن

الرأييعززالمختلفةلأعمالهمالاضطراريةوالظروفالتجنيدوسبلالمختلفةالنماذجووجود

علوقةلهاالمنتحرينإرهابووقفالانتحاريينظاهرةوأن،للمشكلةوحيدحلهناكليسبأنه

وعلى،لغيرهملوئماضرورينحوعلىليسواحدلنموذجملوئمهوماوإن،متعددةبعناصر

منالعلنيالقئيدووقفالسياسيالحلنحوالتقدمأنالاعتقادالممكنمنالمثالسبيل

المتعصب،الوطنينموذجمنالمخربينعملياتسيقللالانتحارلأعمالالفلسطينيةالسلطة

جماهيريتأييددونمنالعمليستطيعالذيأيضاالمتعصبالدينيالنموذجماحدوالى

منوتأثيرالدينيالتحريضمنبتأثيرولكن،أعمالهوتيرةفيانخفاضاحتمالمع،واسع

نفذالتيالأولىالفترةفيسائداكانماوهذا،الأعماللهذهالمشجعةالدينيةالزعامات

الإسلاصي.والجهادحماسمنمنتحرونخلولها

منالتخفيفأجلمنمعيننموذجمنللمخربينموجهةخطواتاتخاذعدالممكنومن
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الاحتكاكمنالتقليلبأنالاعتقادالممكنمنالمثالسبيلوعلى،المنتحرينإرهاباستخدام

الطويلالمدىعلىستؤدي،الطرقإغلوق،للتجوالومنعبالحواجز،،الفلسطينيينبالسكان

البدءالملوئمفمنهناومن،المنتقمالنموذجمنللونتحارالمرشحينعددمنالتقليلإلى

المنتحرين.للمخربيننماذجمننموذجلكلالموجهةالنفسيةالمكافحةباستراتيجية

والظروفالعناصرإلىتوجهالمدىبعيدةخطواتلاتخاذالتخطيطالممكنومن

لماديالدعموالواسعالجماهيرياالقئيدلىإشي!كلوقبل،نموذجلكلوالمشتركةلمساعدةا

ومن،المستقبلفيسياسيحلفيالأملالفلسطينيينتعطيالخطواتوهذهلهم،المعطى

إرهاباستمراربوساطةالطموحاتلتحقيقأملهناكليسبأنهالشعورإعطاءاخرجانب

المنتحرينإرهاببأنلاعتقاداضوءفيتستعدأنإسرائيلعلىأخرىناحيةومن،المنتحرين

المجتمعفيتطورتالتيالشهادةثقافةبسبب،المنظورةالفترةفيالمنطقةمنيختفيلن

خلولالظاهرةهذهمنالتخفيفعلىالعمليجبلذلك،وواسععميقنحوعلىالفلسطيني

.العسكريلعملاإلىإضافة،لفكريالمجالا

والظروف،المقترحةالنمطيةالنظريةلتقويةأخرىودراساتبحوثالآنوالمطلوب

وهذا،واسعنحوعلىالبحثهذاتنفيذعلىالقيودبسببالمساعدةوالعناصرالاضطرارية

،المجالهذافيأخرىلبحوثنظريهيكللتوفيرأعدوقد،أوليتحقيقيطابعذوالبحث

منواحدلكلالشخصيةالحياةعنلمحةتقديمإمكانيةتحديدالبحثاستطاعةفيوليس

حاجةهناككانتولذلك،المسيطرةالشخصيةالمميزاتتقديرعدا،المقترحينالمخربيننماذج

واحدلكلمشتركةخلفيةمميزاتإيجادمكانيةإتعطيالمعرفةفإنذلكومع،اخربحثلىإ

.النماذجمن

البحث،هذاتوجهاتقيمةترفعالنظريةهذهعرضحقيقةبأنالاعتقادالممكنمنوإنه

الاضطراريةالظروفتشخيصوإن،المعقدةالمشكلةهذهتحليلإمكانيةفيوتساهم

المدىعلىسياساتتحديدمنيمكنالنماذجمنكبيرلعددالمشتركةالمساعدةوالظروف

البشعة.لإرهابالحربأولوياتسلمووضع،الطويل
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الأولالملحق
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منتحرينمخربينلنماذجأمثلة

المتعصب:الدينيالنموذج

:أالمثال

سجينالمقابلةأجرىوقد،الإسرائيليةالسجونأحدفيسجينوهو)ن(،مغمقابلة

السجن.فيمعهوضغ،إسرائيليعربيأمني

محمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلهالحمد:البيانبهذاالمقابلةهذهنبدألى:

لماللهإرادةولكن،استشهاديةعمليةنفذت)ن(اسصي،والسلامالصلاةعليه،المرسلينسيد

العالمين،ربعندالكبيرةوالمكافأةالاستشهادهوالأولوالهدفالعمليةهذهإلىالدافغ،تشأ

لانتفاضة.افيقتلواالذينأصدقائيومقتلوالقتللاحتلالاهوالثانيلأمرا

.؟ومتىالاستشهادعمليةتنفيذقررتكيفس:

لالماذا:وسألني،وبخنيشخصمغتقابلتحتى،تافهينبأناسعلاقةعلىكنت:ج

التوجهفيالإنسانيبدأوعندما،أصليوبدأت،الصلاةفيدروسايعطينيوبدأ؟،تصلي

العالمين.ربمنوالضياءالنورمرحلةإلىيصلالقراننبغمنوالتلقيوالصلاة،اللهإلى

الضياء؟.هذايكونكيفس:

إلىوصلتوعندماكان،طريقبأيالعالمينربلقاءفيأرغبأنإلىبيأدىشيمهوج:

التجوالومنغوالقتلالخوفذلككلإلىإضافةالشهداء،موتأموتأنتمنيتالمرحلةهذه

ق!ا.للحياةمجالهناكيبقلمحتى
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:2المثال

منيبلغشابوهو)عبد(،معغزةفيمقابلةتايمز()صانديالأسبوعيةالمجلةنشرت

الجهادتنظيممنالأوامروينتظر،انتحاريةعمليةلتنفيذتطولحقدكانسنة،22العمر

ناسفةعبوةيحملأنأو،مفخخةبسيارةيذهبأنلعبدبالنسبةالمهمغيرومنالإسلاصي،

المقدسة،الحربهوالجهادمعنىفإناليهود،يعانيأنهولهالمهمفالأمر،ظهرهعلى

شهيدولكلالشهداء،ميتةوالموتالقتالأي،قداسةلاكثراهوالجهادسبيلإنيقولوالقران

الجنة.فيمكان

الانتحار،عمليةلتنفيذدعوتهشديدبصبرينتظر)عبد()فإنتايمز:لصاندياوبحسب

،الأخيرةللحظةافيتخونهلنشجاعتهأنمنمتأكدوهو،الأخيرةاللحظةفيتأتيفالأوامر

أيضايخشى،وهواعتقالهمنخوفاينتقلولا،نفسهعلىيحافظفهوالانتظارفترةوخلول

وأضافت(،متطرفمسلمهوماكلباعتقالبدؤواالذينالفلسطينيةالأمنقواتعناصرمن

المتطرفينبتصفيةقريباالإسرائيليةالخاصةالوحداتقياممنخائف)عبد()إن:الصحيفة

منفذعلىيثنيوهو،ومظلمةصغيرةغرفةفيذلكأثناءفيينتظروهو(،وغزةالقطاعفي

)فموتناكثيرا،يخيفهمإنهعبد:ويقول،وبطلشهيدبأنهويصفه)الديزنجوف(،فيالعملية

فإنعبدوعندالخنولح،إلىسيضطرونفإنهمواصلناماوإذااليهود،منأق!ىأننايثبت

هذهإنويقول،الإسرائيليةالأراضيجميععلىفلسطينيةدولةهوالإسرائيليالرضوغ

إلىمضطرون،(نحنوالمسلميناليهودبيندينيةحربولكنها،سياسياصراعاليستالحرب

،الأطفالروضاتوفيأبيبتلوفيالمستوطناتفي،مكانكلفيعليهمالهجوممواصلة

،)الفلسطينيينمعاناةوقفيعجلونللعملياتالمنفذونوهؤلاء،الآنذاتهاتثبتسياستنا

نستطعلمفإذاحرب،ساحةهناسيكونمسلحةالدولةهذهتكونحتىعبد(:ويضيف

شهداء.الموتالأقلعلىنستطيعباحتراملعيشا

:3المثال
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التحقيقوجرى،عليهالقبضوألقيالانتحار،حاولالذيالمخربمعمقابلةمنجزء

ليعازر.ابنبنيامينلدفاعاوزيرمنمعه

عاما،18لعمرامنيبلغوالذي،جنينمنستيتيغسانالمخربمعلدفاعاوزيرتحدث

وخلال،جنينفيالشرعيةالمدرسةفيوالدهيعمل،وأخواتإخوةعشرةبينواحدوهو

عمليةتنفيذأجلمنالإسلاصي،للجهادسنةنصفقبلجندقدأنهأفادمعهالتحقيق

توفيقمنأعدوهناك،الدهرامإلى2002Xعامالثانيكانونبدايةفيأرسل،انتحارية

متفوقطالببأنهوعرف،الدهرامفيالثانويةالمدرسةفيدرسنفسهالوقتوفي،الطيراوي

أحدإلىتعرفالمدينةفيمكوثهوعند،عاليةعلاماتعلىوحصل،سريعاستيعابوصاحب

معحديثهيليوفيما،أبيبتلفيانتحاريةعمليةبتنفيذأقنعهوقدالكبار،)فتح(رجالات

،الدفاعلوزيرلعسكرياالسكرتيرهوتسرج()مايكلعميداتسجيلإلىاستناداالدفاعوزير

الوزيرإليهتوجه،الذاتيةالشابسيرةتفاصيلعنعامةبلمحةالدفاعوزيرزودأنوبعد

بالعربية:

؟.أرسلكمناليعازر:بن

الإسلاصي.الجهاد:ستيت!

؟.تفعلأنأردتماذااليعارر:ب!

الشهداء.مثلأموتوأناليهود،يقتلأن:ستيت!

الانتحار؟قررتلماذاالآنليأوضحاليعازر:بن

لقد،الثوابعلىأحصلأنأردتللاستشهاد،خرجتلقدصحيحا،ليسهذالا:ستيت!

الهدفهوهذاشهيدا،تصبحأنأهميةمدىهنالكوتعلمتالمسجد،فيشهرامكثت

الأعظمالأمرهوفهذا،والوطنيةالدينيةالناحيتينمنالفلسطينيللشعبمهموهذا،الأسمى

المقابل.هووهذا،بالجنةسنفوزوعندها،عملهالممكنمنالذيوالمقدس

إسرائيل؟تكرهالحدهذاإلى؟أطفالانساءاأبرياء؟أناساستقتلأنكعلمتاليعارر:بن
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فيفق!االمشاركةأردتأنا،هكذاالأمروليس،اليهودأكرهلاأناأبداهكذاليسلا:ستيت!

ماهذاو،المحتلةفلسطينلتحريرالجهادهوهذاو،شعبيأجلمنالوطنيالتحريرحرب

الوقت.طوالفيهفكرت

ذاهبأنتأناساعينيكبأمترىكنتنفسكبهستفجركنتالذيالمكانلكناليعارر:ب!

؟.يموتونلماذا؟،فعلواماذاهم؟،لماذانفسكتسألألم،لقتلهم

وهذا،الشهادةهوعينيأمامأراهوماأبدا،نراهملانحنو،هذاأرىلاكنت:ستيت!

كما،يحترمونهوالجميغجدا،عاليةدرجةفيهوفالشهيدلي،قالواهكذا،ربانيواجب

صدقائي.وألشعبيفخراوأكون،لدينيابالواجبأقومو،شعبيتحريرفيشاركأأنأردت

؟.بذلكعلمواهلاليعازر:بن

بذلك،قمتإنلكالويل:والديقالو،ذلكأعمللابأنإليوالديتوسللقد،نعم:ستيت!

بأنليأوضحوافقد،معنوياتيرفغفقدالمسجدفيليقالوهماأما،يقنعنيلمهذاولكن

والترحابالحفاوةكلمغ،العينالحورمغوبالجنةالسماء،منوبالثواب،فق!ابالجهادأفكر

.انتظاريفيستكونالتي

أمك؟.وخاطرأبيكخاطرلكسرمستعداكنتوهلاليعارر:بن

.نظرهيغضويسكت:ستيت!

إلي.انظراليعازر:بن

.السكوتيواصلو،عينيهيرفغ:ستيت!

وطالبالعمرمقتبلفيشابفأنت؟،عليكحراماهذاأليس؟،عندكالأمرومااليعارر:ب!

همكيكنولم،ماشيءعلىتحصلوأن،الجامعةفيالدراسةفيتستمرأنتستطيغجيد،

.تموتأن

فيوالخسارة،الأخرىللحياةممرفق!اهيهناالحياةأنليأوضحوالقدلا،:ستيت!

للمجاهدينالأخرىللحياةتحضيرمرحلةهيفالدنياالكبير،بالشيءليستالحياةهذه
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يستحقونها.الذين

فيك؟.سيؤثرهذافهل،الانتحارعملياتلوقفدعاكمعرفاتأنلواليعارر:ب!

فوقاللهلا،أونعمعرفاتبقولعلاقةلهوليس،اللهمندينيفرضهذالا،:ستيت!

الجميغ.

مرتين.فيهسنفكرفإننالذلكدعاإذاولكن:ويتابعلحظةيفكرستيت!

؟.أخرىعمليةلتنفيذستذهبهل،الآنسراحكأطلقتماإذااليعارر:بن

حياتيإلىالعودةأريدبل،خطأرتكبأنأعتقدلالمجنيه:يخفضوهو،ستيت!

لدراسة.اأكملنوأ،لعاديةا

:4المثال

للشهداء.مخصصةفلسطينيةصحيفةمن

سائقالعملوبدأ،الثانويتعليمهأنهى،عاما23العمرمنيبلغ،نابلسليدموامنإنه

تطبيقعلىواظب،الهندسةقسمفيالنجاحجامعةفيتعلم،ماليةضائقةبعدتاكسي

ساعدماوغالبا،كثيرونيعرفهلملذلكوالظهور،المراءاةيحبيكنولمبهدوء،الدينيةالتعاليم

معيسكن،عازباكانهم،منمعرفةدونمنمساعدتهإلىحاجةفيكانواممنالآخرين

فيناشطاكانوالده،متزوجاتأخواتأربعوله،سنواتثلوثيكبرهكانالذيوأخيهأمه

واجتماعية.سياسيةشهرةلدهلواوكان،م4991سنةتوفي،لوطنيالمجالا

لاأنأمهمنفيهاطلب،وصيةتركفقد،لهصلوةكلفيالشهادةيتمنىالشهيدكان

فيالطلوبيةالحركةفيناشطاكانفقدالأخضر،بالعلميلفوهأنوطلب،عليهتحزن

حماسحركةرايةتحتالقسامكتائبإلىانضمإنهإلىوصيتهفيوأشار،الجامعة

نأدائماعتادوا،لنفاقامنيخافكان،وفلسطينلأقصىاتحريرأجلمنالدهلأمراستجابة
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ولم،وقوياشجاعاكان،واحدةمرةولوحتى،يكذبولمالده؟،ترضيالتيالأمورعنيسأل

.صادقأنهلعلمهأحدأيمنيخفيكن

قميصاولبسوتعطر،واستحمالصلوة،فرضأدىأنبعدالعمليةتنفيذيومفيخرج

.لحسابايومأجلهممنسيصلي،أشخاصأسماءمعمرتبةقائمةوترك،أبيض

الشهيد:وصيةنص

الرحيمالرحمناللهبسم

الناصرالغنيعبدجمالالشهيدوصية

جنازاتفييشتركوهو،الانتقامفيبالرغبةيستشعرولم؟،يغضبلممنا)من

فييرغبولم،يغضبلممنامن!،نابلسفيالجماعيةالجنازاتفيخاصةالشهداء؟،

معيتعاطفلممنامنالتلفاز؟،علىوأولادهمونساءهمالشهداءأمهاتيرىوهو،الانتقام

يقتلونعندمايغضبلممنامن؟،الخليلوفيورفحيونسخانفيالمهدمةالبيوتأصحاب

أرضنا،احتلوافاليهود...ومن،ومن؟،المدنويقصفونالأشجار،يقطعونوعندما،الأطفال

بلودنا.وخربوا

وأن،أنتقمكيفأعرفلمولكن،الانتقامأردتالحقيقةوفي،المسيراتفيأشارككنت

المقاومة،طريقوهو،هدفينحوطريقيولأحقق،لأضرارابأكثرأتسببوأن،عددأكبرأقتل

طرقإحدىواخترت(،عودةوبنيوعبياتوجردانوعمرانوعوادوالشريف)العياش،طريق

انضماصيعلىلدهوحمدا،وأحمدوهاشمحامدطريقإنهاالاستشهاد،عمليةوهي،المقاومة

أعطيوأنجنودها،أحدأكونوأنالفخر،كتائب،القسامالدينعزكتائبإحدىإلى

أستطيع.ماالمسلمةوفلسطينللأقصى

هذا،والشهادةددهحبيعداالطريقهذهإلىدفعنيشي!هناكليسأنهبالدهأقسم

ثالثا،الشهداءلدمالانتقامفيورغبتيثانيا،عنهموالدفاعوفلسطينللأقصىوحبيأولا،
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ببعضاكتفواحيث،شيمعملوملوكهموالمسلمينالعربزعماءفيهيملكلاالذيالوقتوفي

لتحريرجيوشكمنريدنحن،وأدويتكم،قمحكمولا،نقودكمنريدلانحنلهم:أقولفأنالقئيد،ا

فلسطين.

ومحموداوفهداوجهادازكرياخرجتالتيالجامعة،النجاحفيالطلوبإخواني

نأبالدهأقسمالشهداء،منالمزيدتعطيأنتستطيعالدهوبمشيئةوجمالا،وحامداوهشاما

الخسائرلهوتسبب،الصهيونيالكيانتزع!خمسلمشابينفذهاالتيالاستشهادعملية

بحسبوهذا،الصهاينةضدحروبهافيالعربيةالجيوشكلتعملهأنتستطيعمماأكثر

جنرالاتهم.اعتراف

فهو،بالإسلاموتمسكواالجهاد،رايةوارفعوا،المقاومةطريقاختارواالطلوب:إخواني

واجعلوا،الوطنيةبوحدتكمالإيقاعيريدونالذيناليهودخططأحبطوا،القويمالطريق

هوالوحيدخياركميكونبأن،رقابهمإلىموجهاسيفاالخضراءالإسلامرايةتحتوحدتكم

دعائكممنتنسونيولا،معكموالده،البندقيةارفعواالثانيةوفيبيدالقرانفارفعوا،المقاومة

استشهاد(.أونصرلجهادوإنه،الدهبإذنلجنةافيوسنلتقي،الصلوةفي

الناصر(رشيدالغن!عبدجمالالح!الشهيدوابنكمأخوكم

:5المثال

العملية.تنفيذقبلعليهمالقبضلقاءإجرىالذينبعضومع،منتحرةمخربةمعمقابلة

بيتإلى)أتيتتقول،انتحاريةبعمليةللقيامالتطولحسباعنةمنالقررت2002عامفي

م،3002سنةقبلنضفيتهجرتوقدالإسلاصي،الجهادكبارأحد،الربأبوحمزةالشيخ

منكتاباليأحضرتإذافقطممكنهذا:الشيخليفقال،شهيدةأصبحأنأريدله:وقلت

لنوالديأنفوراعلمت،عمليةلتنفيذسنرسلكعندهالك،بالسماحعليكالوصيأووالدك

.لديوامعوخاصة،عائلتيأبناءبجميعجداقويةفعلوقتي،أبدايرضى
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فيالقبضعليهاألقي،عمرهامنالعشرينفيمنتحرةمخربة(عمارةأبو)صابرين

.القدسفيعمليةتنفذأنقبل،م3002عاملثانياتشرين

سافرت،العمليةلتنفيذوساعدتها،صابرينجندتالتيوهي،عمرهامنا9فيمنال

الحزاموضعتقدمناللكانتاعتقالهاولولا،الناسفالحزامإحضارأجلمنطولكرممن

أوامروانتظار،التشغيلزرعلىالضغطكيفيةوعلمتهاصابرينخاصرةحولالناسف

)نفذنا:تقول،مشفرةرسالةلهاسيرسلحيثالإسلاصي،الجهادمنبسيسوأحمدالمخطط

(.بنجاح

الإسلامية(لجماعة)اإلىانضمتا،بنابلسلنجاحاجامعةفيطالبتانوصابرينمنال

فيالشهداءصوربإلصاقوقامتا،سنواتقبلالإسلاصيالجهادلحركةالإداريالجناح

مرةنقضالذيللتنظيمالتنفيذيالجناح(،القدس)سراياإلىانضمتاعاموبعدالشوال!،

.حماسحركةمعلهدنةاانقاقثانية

وميزاتهما،البيتفيتلفزيونلديهمافليس،ومضغوطةصعبةوصابرينمنالحياة

،حجابخلفومنبحذر،تتعاملون،محدودةالآخربالجنسوعلوقتهما،ضئيلةالشخصية

الحياةإلىالبيتيةالدفيئةمنانتقالمرحلةالطلوبسكنفيلسكنهماالثلوثالسنواتوتعد

الخطبة.طريقعنلزواجادوريأتيحتى،لمستقلةا

عاتقيعلىالملقاةالمهماتسأنهيأولالهم:وقلت،لخطبتي)تقدموا:صابرينتقول

لموصابرينمنالجيد(،رزقمصدرعلىوأحصل،أتخرجسوفبأنيمقتنعةكانتفعائلتي

فإسرائيلالحواجز،عندمعناالتصرفاتأستوعبلم)أنا:منالتقولقط،إسرائيلتزورا

تزورلنإنهاتقولكماكثيرا،يكلفبرحلةالقيام)إن:صابرينونقول(،ومتعنتةمحتلة

ممنفقطهمحياتهمفيإليهمتعرفواالذينوالإسرائيليونتحرر(،عندماإلافلسطين

عسكرية.بسيارةالشوال!فيويتجولون،السلوحويحملونلعسكرياللباسايلبسون

لاأنعائلتيأبناءجميعمنأطلبأنا،أحبائيكلودعتالقد:لصابرينمنالكتبت

(.نظيفبضميرالجنةإلىترتقي،شهيدةأننيويتذكروا،موتيعلىيتأسفوا
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فيالقبضعليهاألقي،عمرهامنالعشرينفيمنتحرةمخربة(عمارةأبو)صابرين

.القدسفيعمليةتنفذأنقبل،3002Xعاملثانياتشرين

سافرت،العمليةلتنفيذوساعدتها،صابرينجندتالتيوهي،عمرهامنا9فيمنال

الحزاموضعتقدمناللكانتاعتقالهاولولا،الناسفالحزامإحضارأجلمنطولكرممن

أوامروانتظار،التشغيلزرعلىالضغطكيفيةوعلمتهاصابرينخاصرةحولالناسف

)نفذنا:تقول،مشفرةرسالةلهاسيرسلحيثالإسلاصي،الجهادمنبسيسوأحمدالمخطط

(.بنجاح

الإسلامية()الجماعةإلىانضمتا،بنابلسلنجاحاجامعةفيطالبتانوصابرينمنال

فيالشهداءصوربإلصاقوقامتا،سنواتقبلالإسلاصيالجهادلحركةالإداريالجناح

مرةنقضالذيللتنظيمالتنفيذيالجناح(،القدس)سراياإلىانضمتاعاموبعدالشوال!،

.حماسحركةمعلهدنةااتفاقثانية

وميزاتهما،البيتفيتلفزيونلديهمافليس،ومضغوطةصعبةوصابرينمنالحياة

،حجابخلفومنبحذر،تتعاملان،محدودةالآخربالجنسوعلوقتهما،ضئيلةالشخصية

الحياةإلىالبيتيةالدفيئةمنانتقالمرحلةالطلوبسكنفيلسكنهماالثلوثالسنواتوتعد

الخطبة.طريقعنلزواجادوريأتيحتى،لمستقلةا

عاتقيعلىالملقاةالمهماتسأنهيأولالهم:وقلت،لخطبتي)تقدموا:صابرينتقول

لموصابرينمنالجيد(،رزقمصدرعلىوأحصل،أتخرجسوفبأنيمقتنعةكانتفعائلتي

فإسرائيلالحواجز،عندمعناالتصرفاتأستوعبلم)أنا:منالتقولقط،إسرائيلتزورا

تزورلنإنهاتقولكماكثيرا،يكلفبرحلةالقيام)إن:صابرينوتقول(،ومتعنتةمحتلة

ممنفقطهمحياتهمفيإليهمتعرفواالذينوالإسرائيليونتحرر(،عندماإلافلسطين

عسكرية.بسيارةالشوال!فيويتجولون،السلوحويحملونلعسكرياللباسايلبسون

لاأنعائلتيأبناءجميعمنأطلبأنا،أحبائيكلودعتالقد:لصابرينمنالكتبت

(.نظيفبضميرالجنةإلىترتقي،شهيدةأننيويتذكروا،موتيعلىيتأسفوا
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تقول،صابرينعائلةبيتالإسرائيليالجيشطوقأيامبخمسةمنالاعتقالبعد

متورط)ابنتك:لوالدتييقولونالجنودسمعتليلووالنصفالثانيةالساعةفي:صابرين

(.أنويماعرفواإنهملنفسيفقلت،مرتبكةأصيوكانت،أمنيةبأمور

ماقصةعنوتتحدثانمنتحرتين،مخربتينعلىبهانقبضالتيالأولىالمرةهيهذه

فيستجريلهاالتخطيطجرىالتيالعمليةأنتعرفانفالاثنتانتنفذ،لمالتيالعمليةبعد

يظهرلاأنعلىوتحرصان،هادئبصوتتتحدثانفهما،الناسقتلوبهدف،القدسقلب

ندم.كلمةأيكلومهمافيوليس،الأبيضالحجابخلفمنوجهاهما
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والأولاد:الفتيان-المستغلالنموذج

انتحارية.لعمليةالصبيانتجنيدأ:المثال

ابذجندحماسفيمسؤولا)أن:أبلغغزةفيفلسطينيةشرطةضابط(زايدة)هشام

:زايدةوأضاف(،الإسرائيليينضدانتحاريةعمليةلتنفيذسنة15العمرمنالبالغموسى

وجدفقد(،انتحاريةعمليةتنفيذمهمةعليهمفرضت،اخرينفتيانخمسةأيضايعرف)أنه

العملية)أن:الرسالةهذهفيوجاء،وإخوتهوالديهمنالعفوفيهايطلب،رسالةابنهبحوزة

وأن،حماسقادةمنجندابنهأنالوالد:ويضيف(،الجنةفيلههانئةحياةضمانأجلمن

ابنهتصرفاتأخذتالمذكورالموعدمنأسابيععدةقبلوأنه،شباط14فيستجريالعملية

للوجئين،البريجمخيمفيعمهمعلقضائهاالمدرسةمنأسبولحمدةعطلةطلبفقد،تتغير

مخيمفيالمساجدأحدنراقبطويلوقتمنذلأننابالخطر،شعرت)عندهاالوالد:يقول

فيانتحاريةلعملياتالمرشحينللفتيانالدروسيقدمونحماسمرشدوحيث،البريج

(.الفلسطينيةللشرطةاعترافاليقدم،ابنيعلىفضغطت،إسرائيل

انتحارية.عمليةلتنفيذعشرةالخامسةف!فتاةتجنيد2:المثال

فيتعليمهاأنهتوقدلحم،بيتمنسنة،15العمرمنتبلغ(،ربيعأبو)شيرين

اعتقلتربيعأبوشيرينولكن)شهيدة(،تصبحأنعلىوشارفت،الإعداديالثالثالصف

واعترفتمعها،التحقيقوجرىجسدها،علىالناسفالحزامتضعأنقبل،الشاباكمن

قالتسراحها،إطلاقجرىالصغيرعمرهابسببولكن،انتحاريةعمليةتنفيذتنويبأنها

ستكونكانتفنهايتيانتحرتقدكنتولو،الحياةأحب)أنالحم:بيتفيببيتهاشيرين

أخا15بينمنالصغيرةالبنتهيوشيرينالسوداء(،النفاياتأكياسداخلمقطعةقطعا

جرىالسببولهذا،متزوجةوغيرشابةفتاةلأنيأنا؟،لماذا:هادئبصوتتضيفوأختا،
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منوحتىإيديولوجيا،لأيحسبانأيدونمنالانتحارعلىشيرينوافقتلقد،اختياري

أقربائيأحدلأن)وافقت،:تقول.إرهابيتنظيمأيمنالعمليةتنفيذمنهايطلبأندون

ينتظركماذا:السؤالعنإجابتهاوخلول(،الجنةفيأفضلعالمإلىسأذهببأننيأقنعني

متواصل،بضحكوانفجرت(،يأخذنماذاوالنساء،حورية72اللرجال:قالت؟،الجنةفي

نأعلىموافقة)أنا:قائلةوتوضحتفكر،لكنها،ابنتهاانتحارفكرةعلىاسفةشيرينوالدة

(.الصغيرةابنتيليسولكن،العمليةأبنائيأحدينفذ

انتحارية.لعمليةسنة16العمرمنيبلغشاب،تدريب3:المثال

يومأعلنالمصريحامدالمقدمهوغزةقطاعفيالفلسطينيةالمخابراتفيبارزعضو

،القطاعسكانمنشابيناعتقلتالفلسطينيةلسلطةاأنصحفيمؤتمرفيام599أيلول2

الجهادتنظيموراءهماويقف،إسرائيليةمستوطنةفيانتحاريةعمليةلتنفيذاستعدا

مصنعفيويعمل،سنة91لعمرامنيبلغدرشاوي(،)نعيم:هماالشابانوهذان،لإسلاصيا

وبحسب،الثانويةفيطالبوهو،سنة16العمرمنيبلغ(،محمدين)أيمن،البوظةلتصنيع

حتى،طويلةمدةالإسلاصيالجهادفيمرشدينمنتدريباتلقياقدالاثنينفإنالمقدمقول

كيفتعلماالشابانهذان،الجنةإلىالطريقهوانتحارهمابأنوإيمانهمااعتقادهمااكتمل

المقدموأشار،جسديهماعلىسيحملونهاالتيالعبواتتشغيلوكيفيةحية،قنابليصبحان

،مقبرةإلىأخذاأنهماومنها،مفزعةنتائجأظهرالشابينهذينمعالتحقيقأنالمصري

الاكفانيلبسانوهمالقبرينإلىالشابينهذينالمرشدونوأدخل،متجاورينقبرينوحفرا

فيرغبتهماتعزيزهوالتمرينهذامنالهدفأنالشابانوصرح،كاملةليلةمدةالبيضاء

منه.خوفهماواجتثاثالموت

انتحارية:لعمليةسنواتعشرعمرهطفل،استغلال4:المثال

الأصغرالانتحارييصبحسنة11العمرمنيبلغالذي(قرعانالده)عبدالفتىكاد
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الانطباععنأحرونوتيديعوتلصحيفةالإنترنتموقعمنتحدثوقد،الانتفاضةفيسنا

كبيرةلامرأةحقيبةإيصالمنهطلبابرجلينالشابالحمالالتقىكيفوشرحبه،مرالذي

وفجروا،الحلوياتبعضالجنودفأعطاهالحاجز،علىالشرطةاعتقلتهوقد،شيكلوت5مقابل

التحقيق.بدأوبعدها،لحقيبةا

بعمليةعلوقةلهمليسأنهبإصرارويكررون،بلوطةمخيمفيعائلتهمعقرعانيسكن

منكانالحقيبةداخلحملهالذيالناسفالحزامأنالولدمعالتحقيقخلولوتبينفتح،

يحملالولدكانالذيالوقتفيالجنود،لاستهدافالحاجزعندتفجيرهيجريأنالمفترض

ذلك.حدوثمنعاقدالجنودحذر،تقنياخللوفإنيبدوماعلىولكن،لحقيبةا

برحمالاويعمل،المخيمفيالمتحدةللأممالتابعةللأونروامدرسةفيالدهعبديدرس

الجانبإلىللحاجزالفلسطينيالجانبمنالحقائبفيحمل،حوارةحاجزجانبي

الفلسطينيالولدقرعانالدهعبدتحدث،العائلةمساعدةفييساهمفإنهوهكذا،الإسرائيلي

الحقيبة،هذهخذلي:)قالوا:يقولالانتفاضةفيالأول(المفخخ)الولدأمسأصبحالذي

الحقيبةاخذوقدإياها(،فأعطهاالحاجز،منالآخرالجانبفيتنتظرك،كبيرةامرأةفهناك

فيفلسطينيينشابينمعخلويبجهازالموصولالناسفالحزامبوجودمعرفتهدونمن

يملكهوكان،الحقائبنحملكليلقريةمنليوصديقأنا)كنت:يتابع،عمرهمامنالثلوثين

وفجأة،الحقائببفتحالجنود،وبدأالحاجز،إلىووصلنا،حقائبثلوثأسحبوأنا،عربة

جانبا،أخذونيثم(،تفتحوهي،الحقيبةأرولمالجنودأبعدنيالثالثةالحقيبةتفتحأنوقبل

ولم،الثالثةالحقيبةمعحصلماأرالممعه:مرماالدهعبديصف،الحلوياتبعضوأعطوني

الحقيبةهذهأنقطيعرفلمإنه:يقولكما،الحقيبةفيالشبهةيثيرشيئاأوأسلاكاأر

موته.إلىستؤدي

المنطقة،فيالتنسيققاعدةإلىجيببوساطةالحاجزمننقلأنهالدهعبدويتابع

نقلذلكوبعد،بالبندقيةرأسهعلىضربهلجنوداأحدوأن،بالقيودلجنوداكبلهلطريقاوخلول

فإنقولهوبحسببي،وصرخوا؟،الحقيبةأعطانيمنعنسألوني:يقول،التحقيقإلى

أطلقتLc-L.عدةوبعدالنهايةفيو،مراتعدةالسؤالعليهكررواالإسرائيليينالمحققين

http://kotob.has.it



بالعملية.علوقةلهليسبأنهالمحققوناقتنععندماسراحه

نأمنخائفإنهقال:اللهعبدلكنالانفجار؟،فيموتكاحتمالمنخائفأنتهل:سألناه

كذبةهوالعملهذاإن:فيقولونعائلتهأفرادأما،البيتإلىمتأخراعودتهبسببعقابايلقس

الإنترنت:علسأحرونوتيديعوتلموقغقالوكما،اللهلعبدالكبيرأخوهقالهماوهذا،إسرائيلية

(.الإسرائيليةالمخابراتمنملفقأمرإلاهيمالقضيةاهذهكلأنفيشكهناكليسإنه

قبل)إنهلهم:قالعمومياسائقايعملالذيأقربائهوأحدمحمودأخيهأقوالوبحسب

هذهلفقتالتيهيإسرائيلأنإلىيشيروهذا،صحفيينالمنطقةفيشاهدالحادث

ويضيف(،الفلسطينيينسمعةولتلطخ،الضحيةبمظهرالعالمأمامالظهورأجلمنالقضية

(،سراحهأطلقولذلك،الإسرائيليينيدفيأداةكانأضيأنفيشكهناكاليسمحمود:

علوقةلناليس)إنهبلوطة:مخيمفيالأقصىشهداءكتائبقائدطريقعنفتح:وتقول

العمرمنالبالغينالشبابمنمنتحرينإرسالعلىيعملونرجاله)أن:ويضيفبالأمر(،

،الحادثوراءنحننكونأناحتمالهناكليسلذلك،الروايةفيتخبطاهناكوأن،سنة18

)أن:وبضيفأخلوقية(،وغير،للحقيقةمخالفةالإسرائيليةوالرواية،رجاليليسواوالمنفذون

(.إسرائيليةكذبةإلاهوماالأمرهذا

عمليةلتنفيذعمرهمنعشرةالرابعةف!شاباستخدام5:المثال

انتحارية.

شابظهرالأربعاء،يومالظهربعدساعاتوفي،نابلسقربحوارةحاجزثانيةمرة

كيلو8يزنناسفحزاموعليهالحاجز،جنودنحويركض،سنة14لعمرامنيبلغفلسطيني

ملوبسه،رفعمنهوطلبواالجنود،بهاشتبه،بيدهللحزامكهربائيمفتاحومعهغرامات

نابلس.مدينةعلىلتجولامنعنظامفرضلحادثاأعقابوفي،لناسفالحزامافاكتشفوا

،ومنعملينحوعلىالمرةوهذهمنتحرا،ولداالفلسطينيونيستخدمثانيةمرة

وبعد202،،المظليينكتيبةمنوهمالحاجز،فيالجنودنحوركضالولدأنظهرالشهادات
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خبراءوف!،المنطقةمنوالمواطنونالجنودوأبعد،المكانأغلقالناسفالحزاماكتشفأن

اعتقلوهالذينالجنود،التحقيقإلىأخذوهوفوراالولد،جسدعلىمنالحزامالمتفجرات

الشابإنقال:لجيشوا،شيكلا55مقابلنفسهليفجرجاءإنهلهم:قاللشابابأنأفادوا

كتائبتدبيرمنالعملهذافإنثانيةومرةالحاجز،علىالجنودقربنفسهتفجيرقصد

نابلس.فيفتحلحركةلتابعالأقصىاشهداء

http://kotob.has.it



:البالغون-المستغلالنموذج

السمعة.بإساءةوالتهديدالضغوطممارسةأ:المثال

عليهنالقبضإلقاءجرىالمطلقاتأوالمتزوجاتغيرمنالفلسطينياتالشاباتبعض

الضغعاوسائلعنكشفن،الأخيرةاللحظةفيندمنإنهنأو،العمليةلتنفيذالخروجقبل

معهنالجنسممارسةعلىأجبروهنفمدربوهن،عليهممورستالتيوالنفسيةالجسدية

الزواجفيأمللكليسأنهيعنيتخسرنه،ماهناكليسقالوا:ذلكوبعد،التدريبخلول

عنك.سنشيعهاالتيالسيئةالسمعةبسبب

الشخصية.المشكلاتاستغلال2:المثال

الأولىوالمرأة،الأولىالانتحاريةالمخربةكانت،سنة27العمرمنتبلغ(إدريس)وفاء

مواطنالعمليةفيقتلوقدم،2002عامالثانيكانون27فيانتحاريةعمليةنفذتالتي

فتح.تنظيملعمليةاهذهوتبنى،014وأصيب،إسرائيلي

منسنواتتسعوبعد،عمهاابنمنإدريسوفاءتزوجتعشرةالسادسةبلوغهاعند

علىقدرتهاعدمبسبب(،عائليةوضغوطاجتماعية)تقاليدخلفيةعلىطلوقهاجرىذلك

لها:أقرباءيقولماوبحسبالأحمر،الهلولفيالعملإدريسبدأتالطلوقبعد،الإنجاب

فإنيقولونماوبحسب،وقتلىجرحىلفلسطينيينالصعبةالمشاهدمنالكثيروفاءشاهدت

طلقها(،عندمازوجهاقتلهاالقدعمتها:تقولموتها،وبينطلوقهابينأيضاعلوقةهناك

إنجابتستطعلمالتيالمطلقةمنالاجتماعيوالنفورالطلوق)أن:معارفهاإحدىوأضافت

ادعىوقد،الصعبالعملبهذاالتعويضحاولتولذلك،بالدونيةالشعورلهاسببالأطفال

شخصية.ودوافعمشكلوتهناكأناخرون
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الشخصية.المشكلاتاستغلال3:المثال

عادية.حياةوعاشت،الأولادكثيرةلعائلة،جنينبقضاءجبعقريةفي)الحمامرة(ولدت

الإسرائيلية،النشاطاتنتيجةأصيبممنأحداتعرفولمقط،لإسرائيلبزيارةتقملموهي

بسببالثانويةالمرحلةفيالتعليمعنتوقفت).ضدكمشيأيعندي:(ليسبوضوحتقول

يظهرولمحياتها،فيعاديغيرشي!هناكيكنولم،الانتفاضةفيسيطرالذيالوضع

فخلول،الشخصيةلدوافعاهيهنالتحولاونقطةالانتحار،أعمالإلىبهايؤديشي!هناك

الشابرفضبسبب،والمجتمعالعائلةمنبالنفورشعورلديهاكانأنهتبينمعهاالتحقيق

أنهايبدوأنهإلىالمحققونويشير،الخطبةلهذهعائلتهورفضبه،الزواجتنويكانتالذي

:(قالتلعائلتهاشيئاأبلغأنبودهاكانماإذاسئلتوعندماأكثر،اليومعائلتهامنتخشى

يرسلوناباءهناكفليسجيدا،حياتيطوالعاملونيفقدالعفو،منهمأطلبأنأريدأنا

.الموتإلىابنهم
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المنتقم:النموذج

:لمثالأا

قربللاجئينبلاطةمخيمفييقيم،عمرهمنالعشرينفيشاب(التيتي)جهاد

هدفاكانوقد،المخيمفيفتحقائدعمهابنقتلتالتيالهاونقذيفةبقاياجمع،نابلس

،المتفجرةالموادمنجرةداخلالقذيفةبقاياالتيتيأدخل،قتلهوجرىالإسرائيليللجيش

وحفيدتها.ةامرأمعهوقتل،2002Xعامأيارفينفسهوفجر،وحملها

:2المثال

لن)دمك:قائلةلموتهبالانتقامووعدت،فاديأخيهاقبرعلى(جرادات)هناديجلست

بكاءتبكيوهي،وتابعت(،الوحيدينالباكيننكونولن،الثمنالقاتلسيدفعهدرا،يذهب

فسحقاواحترامبحريةوالعيشوأهدافهمالشهداءحلمتحقيقشعبنايستطعلم)إذامرا:

هناديونفذت،الأردنية(اليوم)العربصحيفةعنهااقتبستهماهذا(،أجمعهالعالملهذا

الجناحوكانم.3002عامالأولنشرين4فيحيفا،فيمكسيممطعمبتفجيروعدها

حيفا.فيلعمليةالتنفيذداتجراإرسالءورا(القدس)سرايالإسلاصياللجهادلعسكريا

بصورةجراداتهناديتوجتفقدالماذا(،:تساؤلعنالرسصيجوابهاأعطتوهكذا

إعمام(،ينسىلادرساالصهاينةسيتعلمحيفا)في:قالتوصيتهاوفيالبحر(،)عروس

أعطواالعربيةالصحافةفيمعهمأجريتمقابلاتفيالمنتحرةالمخربةمناخرونومقربون

الأمنقواتقتلتهمااللذينعمهاوابنلأخيهاانتقاماالعمليةنفذتالقداخر:جوابا

قتلمنالغربيةالضفةفيإسرائيلترتكبهاالتيالجرائملكلوانتقاما،الإسرائيلية

بابنتهجيدةكانتعلاقتهإنيقاللذياهناديوالدتيسير(،أراضيهمومصادرةالفلسطينيين
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الذيالغضبعنتعبيرهيابنتيعملية)إن:الجزيرةتلفزيونلمحطةمقابلةفيقالالبكر،

فقدمطلوباكونهومع،فاديأخاهايرحملمفالاحتلولالاحتلول،ضدفلسطينيكلبهيشعر

لمنأعلنوقد،ابنتهلعملسعادتهعنالأبأعربوقد(،هناديأختهأعينأمامباردبدمقتلوه

وقال(،ابنتهبهقامتماعلىفقطالتهانيمنهمسيقبل)أنهالعزاء:بيتفيزيارتهأرادوا

أنهممععليهاأبكيولن،الفلسطينيوللشعبولوطنهاليهديةهذهكانتالقد:للصحافيين

(.عنديماأغلىمنيأخذوا

منلحارثيةاسيلةقريةفيولدت،لتيسيرأولادتسعةبينمنلأولىالابنةاهناديكانت

تنفيذوبعدوفورا،المدينةشرقالمالححيإلىالعائلةانتقلتأسبوعينوقبل،جنينقضاء

هدمه.منخوفاالبيتمنوفرت،أمتعتهاالعائلةجمعتالعملية

ثمانيقبلحدثالفلسطينيالإسرائيليالنزاعمخاطرمعلهناديالأولاللقاء

هناككان:عمهاابنيقولماوبحسب،عمرهامنلعشرينواالحاديةفيكانتعندماسنوات

وتقول،جراداتالرحيمعبدعادلخطيبهااسموكانعمها،ابنمنزواجهاقربعنحديث

،الزواجمراسمعلىالطرفينوالديوافقوقد،معهحبعلوقةعلىكانتهناديإنالشائعات

الجلمة.منطقةفيالإسرائيليةالأمنقواتضدمواجهاتفيالعريسقتلالزواجقبلولكن

العيشلقمةعنالبحثفيوساهمت،البيتلزمتفقدحياتهاأسلوبتغيروهنا

كانتهنادي)إنقال:،الجليلفييسكن،إسرائيليمواطنوهواخر،عمابن،للعائلة

جدا،وذكيةناعمة،واضحإحساسذاتكانتفقد،عائلتهاأبناءمنكثيرةبأشياءمتميزة

دائماوكانتتدينا،الاكثركانتالبناتجميعبينمنوحتى،وأمينةللتقاليدمحبةصارمة

سبعالقرانختمتفقد،القرانوقراءةالصلوةتكثر،المتواضعالتقليدياللباسعلىتحافظ

لأمر(.اهذايقدرمسلمكل)إن:ويقول(،مرات

تحسنوقد،الأردنفيمستشفىوأدخلبالسرطانالأبمرضسنواتعدةوقبل

هذهوفي،العملعنوتوقف،ثانيةمرةوضعةتدهورمعدودةأشهروبعدمؤقتا،وضعه

وجدها،عملفرصةكلفيفاديفعملالاكبر،الابنعلىالعائلةإعالةأمرألقيالظروف
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تدرسأنوقررت،علياشهادةعلىللحصولتتطلعكانتالتيهناديأختهبمساعدةوقام

جامعةفيدراستهابتمويلفاديقاموهناخلود،أختهاتسكنحيث،الأردنفيالقانون

منوكان،جنينفيللمحامينمكتبفيتعملوبدأت،تعليمهاأنهتوقد،عمانفيفيلودلفيا

.كثيراإيجابيةالعائلةمساندةفيالمستقبليةمساهمتهاتكونأنالمفترض

القراءاتهذهوإحدى،العائلةلأبناءمختلفةقراءاتهناكالأخيرةحياتهافترةوعن

تتعرفأنأجلمنربما،الشخصيبمستقبلهاالاهتمامفيالتفكيرإلىتوجهتأنها:المهمة

تقريباكانتذلككلوبعد،بهاالخاصةالعائلةتنشئولكي،الزواجأجلمنماشخصعلى

ولكن،الفلسطينيالمجتمعفيلعزباءمتقدمعمروهذاعمرها،منوالعشرينالتاسعةفي

مقربونيقولوكما،لذلكوخلوفاأخيها.موتقضيةعليهانزلتخطوةأيتخطوأنوقبل

حياةشريكفيتفكرولم،الزواجفينيةأيلهايكنولم،لحظةبنفسهاتفكرلمإنها:اخرون

موتفبعد،هوالعائلةيهمهاكانالذيالوحيدفالأمرقط،ذلكعنتتكلملمإنهاحتى،معين

شهرينوقبلذلك،علىيتركزجهدهاكلفكان،عليهاملقىالعائلةإعالةلج!أصبحفادي

ولكن،المريضالأبيفرحلزواجاعنالحديثوأصبح،فتاةخطبقدكانفادياستشهادمن

علىأيامثلوثةبقيفقدأوجهافيللزواجالتحضيراتكانتوبينماحزيران13ليلةفي

وأحدفاديعمابنوهو،جراداتصالحفجاء،البيتساحةفيتسهرالعائلةكانتالموعد،

العمرمنيبلغالذيوابنهمعصمتالحاملزوجتهلزيارةللجهاد،العسكريالجناحرجال

هناديقالتوكما،الوقتمعظممختبئفهوولذابعيد،زمنمنذمطلوباصالحوكان،سنتين

وكانمعا)جلسناأخيها:مقتلبعدنشرتوالتي(اليوم)العربالأردنيةللصحيفةمقابلةفي

الجيشفكانكثيرا،وابنهزوجتهيرلممطلوباكانالذيفصالحوطبيعيا،عادياشي!كل

الجيشجاءماوكثيرا،القدسسرايافيوقائدمقاتلبأنهلاتهامهالوقتطواليطارده

كناوبينما،ابنهوتقبيلملوطفةفيصالحوبدأ،الحارثيةسيلةفيبيتهفيعنهللتفتيش

البيت،أماموقفتثمببطء،تمر،عربيةسيرأرقامتحملبيضاءسيارةشاهدناالقهوةنشرب

لح،صاعلىلنارابإطلوقاوبدألسيارةامنرجلونخرجوفجأة،فاديأصدقاءأنهمفاعتقدت

وأخذناالنار،الآخرونوفتحأخرىسيارةجاءتوفورا،الأرضعلىملقىوهوصالحارأيت

سقطفقدفاديأضيأما،لحمايتهابنهاصالحزوجةضمت،الأرضعلىبالاستلقاءجميعا
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ثمخلفها،لأخفيهوسادةنحوأجرهوبدأت،بقوةيدهأمسكت،ينزفوهو،الأرضعلى

جاءعندهاأنقذيني،أنقذينيلي:وقال،بصعوبةيتكلمفاديسمعت،صالح،فادي:صرخت

لي:وقاليدي،منفادييدون!خ،الأرضعلىبقوةبيوألقى،وهاجمنيالجنود،أحد

،وينزفجريحفهوأضي،أنقذأنأريد،اتركونيبهم:وصرخت،سأقتلكأوالبيتأدخلي

علىالناريطلقونرأيتهمثم،حراكدونمنمستلقوصالح،يتنفسفاديكانالآنحتى

لاله:قلت؟،فاديسلاحأين:أحدهمسألنيبطلوقة،العربيةيتحدثونجنودثلوثة،رأسه

أضيعليكأكبر:(الدهفقلت،الأرضعلىملقىأضيورأيتنهائيا،سلاحعنديوليس،أعرف

إرهابية،ياكلبة:(ياأحدهمليوقال،الأرضعلىووجهيأستلقيأنفأجبروني)،يموت

،فاديأياسحبهما،للآخر:أحدهموقال،رأسيإلىالسلوحووجهوا)،معهمسنقتلك

أنتملهم:فقلت،صوابيعنأخرجتنيالكلماتهذهبعضهما،فوقوضعهما،وصالح

،فاديوسحبوا،الأرضعلىفأسقطونيثانيةالقياموحاولت،اتركوهما،الكلوبالإرهابيون

نهائياأبيعلىقضىماوهذابارد،بدمالنارعليهماأطلقواذلكوبعدأمتار،عدةوصالح

منها،يبرألنالضربةوهذهقتل،ابنهأنفأخبروه،ابنهلزواجيستعدكانفقدمشلولا،وجعله

همولكنكبير،بهمأشعروأناأضي،دمبهاشاهدتالتياللحظةومنذجدا،حزينةوأنا

شهيدا(.أضيبكونأسرأنوعلي،لخاصةاالاصيمنوأهمأكبرفلسطينتحرير

هناديصورةفيهارأواالتياللحظةفيإنهيقولونالإسرائيليونهناديعمأبناء

،واحدةكلمةتفكيرهمعلىسيطر)مكسيم(مطعمفيالانفجارنفذتالتيهيأنهاوسمعوا

يكونلن،يقولونكما،العائلةهذهوقصة،قربعنوفاديهناديعرفمنفكل،الانتقاموهي

بمقتله.انتهتفحياتها،أخيهالمقتللانتقاماقررتهناديبأنشكأيلديه

صومغرارعلىدائماصوماتصومأنقررتحياتهامنالأخيرينالشهرينوخلول

منمندوبينعدةإليهموفدعندماالعزاء،فترةخلولالانتقامعنوتحدثت،رمضانشهر

المقربين:أحدوقال(،العينعليها)وضعواوقدالإسلاصي،للجهادالتابعةالنسائيةالحركة

للتجنيد(.جاهزةأصبحتقدأنهاوعلموا،الانتحارياتيصطدنفهكذا،روضوهاالقد

إلىوالدهاأخذتهنادي)أنوهوعمومتهاأبناءأحديذكرهاخرأمرهناككان
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أملهناكفربماألمانيا،فيمستشفىإلىتأخذهأنالأطباء:لهافقال،جنينمستشفى

إلىتأخذهأنأيضالهاوقالو،المادةتوافرلعدمممكنايكنلموذلك،لإنقاذه

يمكنلاجنينمستشفىففي،يتحسنأنيمكنفهناكحيفا،في(رامبام)مستشفى

العسكريةللسلطاتطلباوقدمت،سالمحاجزإلىمراتأربعهناديتوجهتوهنا،مساعدته

محامية،نفسهاقدمتوقد،رامباممستشفىوالدهالإدخالخاصتصريحعلىللحصول

خاطرها،كسرقدهذاأنأشعرفأناسلبا(،الجوابوكان،عديدةمراتلذلكواستعطفتهم

الإسرائيلي.عمهاابنيقولكما

:3المثال

قتلتأبناء،لأربعةوأم،مخربةعمرها،منوالأربعينالخامسةفي(اللهجاد)سعاد

المناطقفيانتحاريةعمليةلتنفيذطريقهافيكانتعندماالإسرائيليالجيشقواتيدعلى

عاما،02عمره(،حناوي)أيمنحماسمطلوبيأحدالمخربةمعقتلوقد،الإسرائيلية

اللهجادالدهعبدالمخربةابنكغم.خمسةيزنناسفحزامالمخربةجثةجانبإلىواكتشف

أمنيةمصادروتقول،أمهمغكانالولدأنبعدهاوتبين،اعتقالهوجرىلوحق،عاما02عمره

مخربةفيهاتقومالتيالأولىالمرةهيوهذه،مشتركةعمليةلتنفيذخططواأنهميتوقغإنه

تقتللتيالأولىاالمرةأيضاوهذه،انتحاريةعمليةلتنفيذبالاستعدادولادألأربعةوأممتزوجة

شال!فيالدهجادسعادجيران،الإسرائيليالجيشقواتضدمواجهةفيمخربةفيها

قبلالإسلاصي(الجهادنشطاء)أحداللهجادأحمدابنهامقتلبعدإنه:قالوابنابلسحيفا

ابنها.لمقتلانتقاماانتحاريةعمليةتنفيذعلىسعادأصرتشهور،ثلاث
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المتعصب:الوطنيالنموذج

:أالمثال

فيعائلتهوتسكن،قلقيليةسكانمناما،ع22العمرمنيبلغحوطاري()سعيد

،الدولفيناريومقربالناديبوابةعلىالسبتليلةالانتحاريةالعمليةبتنفيذقام،الأردن

قدابنهإن:ظبيأبولتلفزيونوالدهقال،الأردنفيجميعهميسكن،إخوةثمانيةوللحوطاري

تتركلمإسرائيلولكنبالسلوم،يؤمنالفلسطيني)فالشعبالطش،منانطلوقاالعمليةنفذ

مستعا)أنه:الأبوأضافالطش(،أصابهمقدشبابنامنوكثير،الدربهذالمواصلةمجالا

ابنيأنسمعتمسروراعندماكنتالقد:وقال(،فلسطينفيللونتحارأبنائهجميعلإرسال

هوكماإسلاميةميليشياأوتنظيمأيإلىمنتميايكونأندونمنالعمليةنفذمنهو

(.معروف

:2المثال

منلكثيروالعملياتامن)مزيد)جليل(:بندقيةيحملوهو)نزال(،قالفيديوشريطفي

فيلموتاإلىيتوقونكثيرونفهناك،لشجاعةالانتحاريةالعملياتاسيواصلونمثليلشبابا

أمامهميكنلمإنه:الأخيرةالعمليةأعقابفيقالاالحقيرانوباراكرابين.....الدهسبيل

الإسرائيليالجندياحتجزواالذينالثلوثةالقسامالدينعزأبطالتصفيةإلاأخرىفرصة

سراحلإطلوقالإنسانيالقسامالدينعزطلبوباراكرابينتجاهلفقد،فاكسمننحشون

حركةمنوالرعبالخوفأسيريهوديكلجعلإلاخيارأيضاأمامناليسوأسرانا،

فيالاحتلولجنودضدالمقاومةعملياتأثناءفيقتلحسينأخاهأننزالوذكر(،حماس

قلقيلية.
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الثان!الملحق
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مساعدةوعناصرقسريةلنماذجأمثلة

المنتحرينإرهابثقافة

الانتحارية:للعملياتمشجعةدينيةوزعاماتمواعظ

:لمثالأا

العمليات)إنقال:الفلسطينيةوالمناطقالقدسمفتيصبريعكرمةالشيخ

باحتلولتستمرإسرائيلدامتماشرعيأمرهيالإسرائيليينالمواطنينضدالاستشهادية

)عمليات:صبريعكرمةقالالمدينةيزورونمصريينبمراسلينلقاءوخلول(،فلسطينأرض

(،الفلسطينيينضدالإسرائيليالجيشعملياتعلىشرعيردهيالإسلاميةالاستشهاد

النساءيقتلجيشهمالاحتلول،علىردهيالاستشهادعملياتبأنمؤمن)أنا:وأضاف

الحقالإسرائيليللجيشلماذاالأبرياء،المواطنينيقتلونالعملياتمنفذوالأبرياء،والأطفال

فإنالفلسطينيةالمشكلةحلأجلمنالسلوملمبادرةإسرائيلتستجبلمإذالا؟ونحنبذلك

(.النفسعنالدفاعأجلمنشرعيةالمقاومة

إنه:عرفاتياسرالفلسطينيةالسلطةرئيسمنوظيفتهفيعينالذيصبريوقال

)إسرائيل:وأضاف،لغربيةالضفةامنإسرائيلتنسحبأنقبليهودادينرجاللقاءيرفض

قواتوجودهيالأساسيةوالمشكلة،العربيةالمناطقمنتنسحبلمإذاأبداامنةتكونلن

بينالسلوممحادثاتيؤيدأنهوأكد(،إسرائيلمنالسلومانقاقاحتراموعدمالاحتلول،

يجريلنالسلومومسيرةالقدسمشكلة)إنأيضا:وقال،الفلسطينيةوالسلطةإسرائيل

(.إسرائيلتدعمالمتحدةلولاياتادامتمابشأنهماحلإلىلتوصلا

http://kotob.has.it



:2المثال

حاجزعلىنفسهابتفجيرغزةمنانتحاريةقامتم4002عامالثانيكانونا4في

رسصيبيانوزعوقد،اخرونعشرةوأصيب،إسرئيليينأربعةالعمليةهذهفيفقتل)إيريز(،

صالح)ريمتدعىالمنتحرةوالمخربة،العمليةعنالمسؤوليةوفتححماسفيهتتبنىغزة،في

.بغزةلزيتوناحيفيوتقيم،لطفلينأموهي،عاما12العمرمنتبلغ(،لريشاأبو

حالةهوالنساءاستخدام)إنقال:ياسينإخمدالشيخحماسلحركةالروحيالزعيم

ستستمر(.المقاومةأنتأكيدوهذاونساء،رجالاالمسلمينكلعلىفرضالجهادلكن،فردية

المنتحرين:المخربينلتجنيدخصبةأرضيةشكلتنفسيةصدمات

:أالمثال

أصدقاءأنعلمتعندماعليقسوةالاكثرالأمركانالقدمنتحر:مخربوالدةقالت

الثانيابنيحولالسامةكالثعابينيلتفونبدؤواقد،انتحاريةعمليةنفذالذيالبكرابني

نأأجلمنأخوهسلكهاالتيالطريقإلىلتوجيهه،عشرةالسابعةعمرهمنيكمللمالذي

((.تخسرهمالكاليس:لابنيوقالوا،أخيهلمقتلانتقامالاخراهويفجر

فإقناعأبنائها،منواحدافقدتعائلةعلىالتركيزيفضلونالمجندينأنهنايتبين

وسريعا.جداسهلاسيكونالثانيالابن

2:المثال

خلاليتضحوهذا،الإسرائيليينمنالزوجمقتلخلفيةعلىانتحاريةلعملياتالتطوع

عمليةتنفيذقبلعليهاالقبضألقيالتيبالمخربةاليعازربنبنيامينالدفاعوزيرلقاء

انتحارية.
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؟.دينيةدوافغلككانوهل؟،إسرائيلفيعمليةتنفيذقررتلماذالياشرحياليعارر:ب!

اكتئابا.وعانيتضائقةفيكنتبل،شخصيشيءهناكيكنلملاأحمد:

تنتحري؟.أنأردتلماذااليعارر:ب!

)جاد(.صديقيقتلتملقدأحمد:

منك؟.مقرباصديقاكانهلاليعارر:ب!

ونصف.سنةمنذأصدقاءكنالقد،نعمأحمد:

؟.معاكنتمهلاليعارر:ي!

قتل.وقدأصدقاء،كناولكن،هذامثلشيءعندنافليسلاأحمد:

؟.لموتهالانتقامأجلمنأبرياءيهودقتلأردت؟،يحصلأنأردتوماذااليعارر:ب!

منأصدقاءليوكان،كبيرانوحزنألمعنديكانلقدأريد،ماأعرفأكنلمأناأحمد:

تحدثواالأمسياتإحدىوفي،معانجلسو،كثيرانتقابلوكنا،التنظيمفيأعضاءالجامعة

خلالإسرائيلفعلتهماوكل،العسكريةالأعمالضدانتقامعمليةتنفيذفيرغبتهمعن

ذاهبةأنيأتعلمونلهم:قلتوفجأةبجاد،وأفكرأصغيجالسةوكنت،الأخيرينالشهرين

إلىبعدهوذهبت،الجمعةيومفيهذاوكان،الموضوعبهذاذلكقبلأفكرولمللاستشهاد،

للعمل.جاهزةإنيلهوقلت،التنظيمإلىالمنتمينأحدمغوتحدثت،البيت

؟.عندهاحصلاليعارر:وماذاي!

شيمأووتأهيلي،السلاخاستخدامعلىالتدريبإلىبيسيذهبونأنهماعتقدتأحمد:

أتانيأيامأربعةوبعدوفجأةشهور،عدةيتطلبالأمرهذابأنقناعةعلىوكنتكهذا،

وكان،العمليةلتنفيذبذهابكلكالشرفوكل،اخترناكلقدليوقالوا،التنظيممننشطاء

ولم،السرعةبهذهسيحصلهذاأنأتخيلفلم،مرتبكةوكنت،المرتبةرفيعورجالهناك

بينخاصةمكانةعلىستحصلينلي:وقالوا،وأقنعوني،عليوضغطواللتفكير،وقتايعطوني

معهستكونينحيث)جاد(،أجلمنوهذا،حقيقيةبطلةوستكونين،الاستشهادياتالنساء
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ثملي،قالواماكلعلىفوافقت،وشجعونيعلي،ضغطوالقد،الجنةفيومعهالسماء،في

سريعا.هكذاللعمليةوخرجناشيء،كلولعصامليشرحوا
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ثملي،قالواماكلعلىفوافقت،وشجعونيعليئ،ضغطوالقد،الجنةفيومعهالسماء،في

سريعا.هكذاللعمليةوخرجناشيء،كلولعصامليشرحوا
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المنتحرين:لإرهابالعفويالاجتماعيييدالق

منتحر.مخربعائلةمعتضامنإشارةمدينةإضرابأ:المثال

وإضاف(،بحماسالتحقتلقدعني،تبحثواالا:عمليتهتنفيذقبللوالديهالمخربكتب

رائد)تركلقد(،الجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهمالمؤمنينمناشترىالله)إن:وصيتهفي

العفووأطلبعني،الاتبحثوا:فيهاوجاء،سنةنصفقبلأهلهبيتفيالوصيةهذه(زكارنة

بعضوأضاف(،لحماسالعسكريالجناخالقسامالدينعزبكتائبالتحقتلأني،منكم

.القرانمنايات

عائ!معتضامنإشارةكاملايوماقباطيةمدينةأضربتأنالشال!فعلردودكانت

.للزوارمحجابيتهاأصبحالتيزكارنة

القرية.أبناءلأحدانتحاريةعمليةتنفيذعلىالسكانفعلردود2:المثال

القريبةقباطياقريةمحبوبةإلى)موتسكين(ضاحيةفيالمنتحرالمخربعائلةتحولت

التيالاستشهادعمليةلهالتبارك،العائلةبيتإلىالفلسطينيينمئاتوصلحيث،جنينمن

عاما.27العمرمنالبالغناصرمحمودمحمدابنهمنفذها

عمليةتنفيذفيرغبتهعنمراتعدةلهمأعربمحمدإنللزوار:العائلةأبناءوقال

شهيدا.يصبحوأن،إسرائيلفيانتحارية

الشرطةبجهازونصفشهرقبلالتحقفقدالأجنبيةالأنباءوكالاتوبحسب

فيالإسلاصيالجهادقادةأحد(،الحردان)إيادتصفيةبعدعملهتركلكنه،الفلسطينية

http://kotob.has.it



محمودالأبقاللأجنبيةالأنباءاوكالاتوالدهمعأجرتهامقابلةوفي،عامهاتفغرفةانفجار

شهم(،رجللأنه،قطعليهأخشوالمالإسلاصي،الجهادفيناشطابنهبأنعلمإنهناصر:

)قلبيأيضا:وقالالعصر،لصلاةيعدلمبعدمالابنهحصلقدماشيئاأنعلمأنهوأضاف

الده(.بهاوعدهالتيوالجنة،البطوليةعمليتهلهأباركوأناإخذ،والله،أعطىالدهولكن،يؤلمني

انتحارية.عمليةحدوثمعرفةعندجماهيريةفحمسيرة3:المثال

المخربينويمجدون،وينشدون،يرقصونوهمغزة،ساحاتإلىالالافخرج

هكذاالكافر(،الصهيونيالعدوجنودمنجنديا02أسقطتسكر،يابطل)يا:المنتحرين

الف!حوكانسكر،أنورالمنتحرالمخربالصوتمكبراتمنصدحتالتيالأصواتمدحت

سكرأنورالمعزوننعتحيث،الشجاعيةحيفيالعائلةببيتالعزاءخيمةفيأكبر

بإطلاق،فتحصقوروحتس،وحماسالإسلاصيالجهادنشطاءمنالعشراتوقامبالشهيد،

وهم،الألوفتضمالتيالفرحمسيراتمرتالحيوفيالفح،تعبيراعنالهواءفيالنار

شبابمنمجموعةوهتفت(،الجنةأبوابالطرقالشبابوتشجع(،البطل)الشهيديمجدون

ليحرق،بالجحيمجاءعياشيحيى)المهندس:الفلسطينيةالشرطةأعينأمامحماس

إخفاءتستطعلمالفلسطينيةالشرطةحتىإنه:فلسطينيةمصادروقالت(،الكلابالصهاينة

علىبالحفاظاخرونالشرطةمنأفرادوقام،الشخصيسلاحهممنالناروأطلقوا،فرحها

.لعزاءاخيمةإلىلغذاءامنكبيرةكميةإدخالعلىساعدواإنهمحتى،لنظاما

خيمةفيبحرارةقوبلغزة،فيالإسلاصيالجهادزعماءمنالشاصي،الدهعبدلشيخا

وجلس(،ابني)قتلتله:قالالذيالمخربوالدمنمخجلنحوعلىطردأنبعدالعزاء

لاالمنتحرينإن:وقال،العملياتتنفيذلمواصلةالتحريضوواصلالعزاءخيمةفيالشاصي

)سيجبرالشاصي:وأضاف،أفضلحياةيعيشونحيث،الجنةيدخلونولكن،يموتون

سيحدثوهذاوعكا،وحيفايافاإرجاععلىإسرائيلزعماءالإسلاميونالاستشهاديون
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هذافيالجميغينتماركلمأنهإلىهنايشار(،فلسطينمنيهربكيفرابينوسيفكرقريبا،

)هناكقال:الأمنيالطوقبسببالقطاعإلىرجعالذيالفلسطينيينالعمالفأحد،الفرح

(.الفاجعةبهذهمسروراأكونأنالصعبفمن،العمليةهذهفيالصعبةالمنتماهدمنالكثير
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لإرهابية:االتنظيماتمنوالمبادرةالموجهلاجتماعياييدالق

منتحر:لمخربتأييداجتماع:أالمثال

يا،الدينعزللشهيدتحية،الدينعزلكتائبتحية،الدينعزوراك،رايحيناللقدس

بعداجتمعواالذينالمصلينالافهتافاتهيهذه(،العشرةانقاقجددنا،حشرةياشارون

عزكتائبمعتضامنمسيرةفيالكبيرجنينمخيمفيالمساجدأحدأمامالجمعةصلاة

الشهداء،خطاعلىيسيروابأنوأقسموا،المتظاهرينالافاجتمعحيث،القسامالدين

الدينعزالشهيدلجثةرمزينعشإلىإضافةالخضراء،الأعلاموالافلشهيداصورورفعوا

فيجرتالتيالعمليةنجاحخلفيةعلىكعكة0075منأكثروخوقد)سبارو(،عمليةبطل

م.2002عامالثانيكانونمنلثانيا

أعلنواأنبعدالشوال!،فيالحلوياتحماسمنمجموعةوزعتالدهراممدينةوفي

فيهااشتركمسيرةوقامت(،مرمشأحمد)محمودالمنتحرالمخربنفذهاالتيالعمليةعن

الله.رامشوال!طافت،شخصألفنحو

تنفيذهبعدالشوارعف!المنتحرالمخرباسموكتابةالأعلامرفع2:المثال

العملية.

جانبكتب،الجديدةالمركزيةالمحطةفيعمليتهنفذالذي)عمارنة(المنتحرالمخرب

وقد،القسامالدينعزكتائبفييعملوأنه(،الحلهو)الإسلام:العمليةتنفيذقبلصورته

علي،تبكواالا:وصيتهفيوجاء،عليهيحزنوالاأنفيهايطلبلولديهرسالةصورتهمعترك

الده(.إلىلنهايةافيعائدونأنناتعلمواوأن،المسامحةمنكموأطلب

فعلردودأماالشهيد،لتمجيدالشعاراتوكتابة،الأعلامبتعليقحماسنشطاءقام
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الخليلفيالمذبحةبعدإنه:عائلتهوقالتمعه،تضامناأبوابهاالمحلاتأغلقتفقدالشاهـ3

لوطن.وااللهسبيلفيالموتينويإنه:ابنهمقال

منتحر.مخرببذكرىحماسنظمتهجماهيرياحتفال3:المثال

جميعودعا،بالبطلوصفهأنالعمليةولدهتنفيذعلىالشهيدوالدفعلردكان

إ!الإسلاصيوالعالمفلسطينفيشخصلكل)إئمنى:وقال،خطاهعلىللسيرالفلسطينيين

الأرضمنالصهاينةطردأجلومن،الأقصىسبيلفيشهيداللموتمستعدايكون

بهذهفخورونونحن،البطوليةالعمليةهذهبتنفيذالشرفلنا)حصل:وتابع(،المقدسة

الصهاينةمنفلسطينكلولتحرير،المقدسةوالأماكنالأقصىتحريرأجلمنالتضحية

(.الأنذال

المحلي،المسجدبناءلمواصلةهيتركهاالتيالأموالجميعأنوصيتهفيأحمدحدد

تذبح)إسرائيل:وصيتهفيوجاء،نابلسفيالنجاحجامعةفيأختهتعليمولتمويل

مجبرونالفلسطينييننحنفإنناولذلكشيئا،يفعلونلاوالعرب،محتلةوالقدس،الفلسطينيين

وأضاف(،القدسعنالدفاعأجلمنممكنةطريقبكلشهداءونموت،قرابينأنفسنالتقديم

(.أخواتيعلىلأوقافارةوزامنأتقاضاهلذيامرتبيتوزعواأنمنكم)أطلب:وصيتهفي

مرأكثرفيهواشتركالشهيد،بذكرىاحتفالاحماسالإسلاميةالمقاومةحركةنظمت

مراقبونالانتحار،عملياتمنالمزيدعنالاحتفالهذاخلالوسمع،السكانمنألفا15

منطقةفيحصلتالتيالمسيراتتاريخفيالاكبرعدالاحتفالهذاإنقالوامحايدون

.طولكرم
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المنتحرينالإرهابيينلعائلاتالماديالدعم

.العراقمنالماديالدعمأ:المثال

لتمويلحسينصدامالعراقيالرئيسأموالمنمباشرةدولارمليونعشرخمسة

شيكلالاف15وقدره،مبلغتوزيعجرىوقد،موتهمبعدالمنتحرينوعائلوتالعملياتمنفذي

الأولتشرينأحداثفيقتلواالذينإسرائيلداخلالفلسطينيينعائلوتمنعائلةلكل

الإسرائيلية.الشرطةبرصاص

اعتقالالدهرامفيجرىأنبعدالشاباكالمخابراتجهازتحقيقمنظهرماهذا

الشعبيالتحريرجبهةرئيس(ركاض)سالموهو،العراقمنالأموالهذهنقلعنالمسؤول

لياسرالسياسيةللشؤونمستشاراأيضايعملوالذي،الغربيةالضفةفيفلسطينلتحرير

الإرهابفيللتدخلللعراقنيةهناكإنإسرائيلفيأمنيةمصادروقالت،عرفات

السا!منبدلامنطقتناإلىالعالمأنظارتوجيهأجلمن،وغزةالضفةفيالفلسطيني

الإسرائيليالجيشويقول،الدهرامفيركاضسالماعتقلالأولتشرينشهرففي،العراقية

منسحبوهالذين)دبدوبان(،لوحدةتابعةالمستعربينمنخاصةوحدةمنجرىاعتقالهإن

فيكماحدثتالعمليةإنالجيشوقال،الفلسطينيينعشراتأعينأمامالدهرامفيالمكاتب

حسينصداممولوكيف،بالعراقبعلوقتهاعترفحيث،الشاباكفيللتحقيقوسيق،الأفلوم

الوسطفيالأولتشرينأحداثعائلوتوتمويل،المنفذينعائلوتودعم،الإرهابعمليات

سافرالانتفاضةاندلاعوبعد0002سنةفيإنه:ركاضوقال،أيضاالإسرائيليالعربي

للشعبالصعبالوضعبينهماالحديثوتناولصداممعشخصياواجتمعبغداد،إلى

التحريرجبهةركاضحزبوبينالعراقفيالبعثحزببينالعلوقةوتعزيز،الفلسطيني

الشعبي.

ركاضقدرهاالتيالأموالالعراقحكومةأرسلتأنوبعد،تلتااللتينالسنتينوخلول
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المنتحرينلعائلاتتعطىالأموالهذهبأنبنفسهحسينصدامقرردولار،مليون15بأنها

تماما.بذلكعلمتقدالفلسطينيةالسلطةفإنركاضيقولماوحسب،لانتفاضةاوقتلى

الرافدين()مصرفالعراقيلبنكامنالأردنيالفعإلىبغدادمنلأموالانقلوجرى

جرىهناكومن)الاستثماري(،الأردنيلبنكاف!عإلىالأموالنقلتلأردناومن،عمانفي

علىووقع،الأموالفيركاضوتحكم،الغربيةالضفةفيالأردنيالبنكف!3إلىالأموالنقل

ومعدولار،الافأالمنتحرهأوالقتيلعائلة،توزيعهاكيفيةعنتعليماتهوأعطى،الشيكات

من(،اللهإخلمنبأنفسهم)يضحونلمنالأموالبزيادةصدامإمرالانتحارعملياتازدياد

أبناءتعليمعملياتمولالعراقأنإلىإضافة،الانتحاريينلعائلاتدولارألف25إلى15

فيرسصيباحتفالالأموالتوزيعوجرى،الجامعةوحتىالأطفالرياضمرحلةمنالقتلى

كلوخلال،الفلسطينيةالسلطةمنرسميينمندوبينبمشاركةالعربيالتحريرجبهةمكتب

حسين.صدامصورةمعالعراقيالعلمجانبإلىالفلسطينيالعلمرفعاحتفال

مو!بعدأموالاتلقوابأنهماعترفواالأولتشرينقتلىعائلاتأنإلىهناونشير

لتخليدتذكارينصبإنشاءأجلمنلهمأعطيت،الافعدةكانتبإنها:قالوالكنهم،أبنائهم

معالتحقيقوخلال،العراقهوالأموالهذهمصدرإنعائلةأيتقلولمالشهداء،ذكرى

والجبهة،حماسالأسبور3،فيمرةالإرهابيةالتنظيماتمسؤوليلقاءاعتادإنهقال:ركاض

قي.العرابالماللعملياتاوتمويللإنفاقالمناقشة،الديمقراطيةلجبهةوالشعبيةا
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الإنتحاريالإرهابتثقيف

:لانتحارياالإرهاب!للتثقيفصيفيةمخيمات:أالمثال

مقاعدإلىأمسيومرجعواالغربيةوالضفةغزةقطاعفيفلسطينيطالبألف59

حظربسببالبيتفيالصيفيةالعطلةأمضىمنهمكثير،الصيفعطلةقضاءبعدالدراسة

السلطةنظمتهاالتيالصيفيةالمخيماتفيالعطلةأمضىأيضامنهموكثير،التجول

شي!هناكليسفإنهوظاهريا،أخرىومنظماتالإسلاصيوالجهادوحماسالفلسطينية

،الاستمتاعأجلمنصيفيةمخيماتعلىيحصلونالفلسطينيونفالأطفالالأمر،فيسيئ

مستنبتاالفلسطينيةالمخيماتأصبحتأخرىأماكنوفيوالخليلونابلسغزةفيولكن

.لإرهابواالسلوحعلىللتدريبومخيمات،إسرائيلضدلوطنياللصراععيةورا،للكراهية

نفسهاالمخيماتسميتبينماشهيد(،اسم)المخيماتهذهمنمجموعةكلوسميت

وحتىالسلوح،استخدامالتلوميذوتعلم،إسرائيلداخلفلسطينيةومدنقرىاسمعلى

،ومستوطناتحافلوتنماذجعلىتفجيرمشاهدوبتمثيلعسكريةبعروضوقامواالرصي،

إنشاءالإسلاصيالجهادوعزز،غزةقطاعفيوخاصة،الصيفيةالمخيماتحماسواستغلت

منالنارإطلوقعلىسنة،12إلىا5منعمرهمطلوب،ودرب،تدريبيةصيفيةمخيمات

الرسمالطلوبيتعلمأنوبدلالإسلاصي،الجهادشعاررؤوسهموعلىكلوشنكوف،بنادق

العسكرية،والتمارينالحربصيحاتتعلموالسباحةوا

ووعيإدراكببناءالسلطةإنشاءمنذقامتالفلسطينيةوالمدارسالصيفيةالمخيمات

ساعةوالتعليمالتربيةجهازإلىوأضيف،الشبابأوساطفيإسرائيلضدللصراع

ويجري،للسلطة(السياسيالتوجيه)وحدةمنتعطىوهي(،الوطنياللتعليمأسبوعية

للتحريروالصراعبها،الشعوروتعميقالوطنيةالهويةعلىالدروسهذهخلولالتركيز

فلسطينتحريرطريقعلىمرحلةإلاهيما(المرحلية)الاتفاقاتوإن،ينتهلموإنهالوطني
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يصبحواأنف!والرغبة،الانتفاضةأعمالف!الطلاباشتراك2:المثال

شهداء.

فييرغبونمنهمه/ه9وهشهداء،يصبحواأنفييرغبونالطلوبمنه/ه73إن

فيالأعمالمنسقأجراهالذيالبحثمنظهرماوهذا،الانتفاضةأعمالفيالاشتراك

غزةفيلدرةامحمدالطفلموتأثركما،الفلسطينيينالطلوبأوساطفيغزةوقطاعلضفةا

رغبتهمفيكبيرتأثيرلذلكوكانالطلوب،فيكبيرنحوعلى،الأولىالانتفاضةبدءمع

نصفهمأصيبقدو،احتجاجيةمسيراتفيالطلوبمنه/ه45واشتركشهداء،ليصبحوا

فلسطينتلفزيونبثتأثيرتحتالانتفاضةأعمالفياشتركواالطلوبمنه/ه95وخلولها،

إنهملأولادامنه/ه62وقاللشهداء،اتشييعبثوعن(،وإرهابهلإسرائيليالجيشا)عنفعن

الدراسية،المقاعدزملاءأحدموتأعقابفيوذلك،الشهادةدرجةعلىالحصولفييرغبون

.المعارفأولجيراناأبناءأحدموتأو

بلمنعهايحاولونولا،الأعمالهذهلمنعشيئايفعلونلاالفلسطينيةالسلطةعناصر

نأتبينالأخيرةالسنةخلولوالتعليمالتربيةكتبمنكتابا23تفحصفبحسب،لعكساعلى

بكراهيتها،ومليئة،إسرائيلوجودتنكرالكتبوهذه،إسرائيللكراهيةممنهجاتعليماهناك

فيالأوائلالسكانهمالكنعانيينالعربأنوتدعي،والعنفللونتقامواضحةدعوةوفيها

هيفلسطينأرضإلىالفلسطينيينعودةإنتقولإسرائيلدولةقيامحيثومن،فلسطين

ايجابي،نحوعلىالاستشهاديةللعملياتلكتباهذهوتتعرض،فلسطينلمشكلةلوحيدالحلا

واضحإظهارأيضاوهناك،الوطنعنوالدفاعالدهسبيلفي(الشرف)موتبأنهافتصفها

المقدسة.لحرباأولجهادالمعانيوإيجابي

.الإرهابتشجيعف!الفلسطينيةالسلطةأوراق3:المثال
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عرضت(ماركوس)ايتمارإعدادمن(الفلسطينيالمجتمع)سلوكعنجديدبحثفي

السلطةتشجيعنفيها،معتظهر،وهيللطلوب،مخصصةرسميةفلسطينيةأوراقمجموعة

الجنة.ملذاتذلكمقابلوتعدهم،إسرائيلضدعنفعملياتعلىلأولادهالفلسطينيةا

فيالأخيرةالآونةفيالفلسطينيةالإعلوموزارةوبثتهأنتجتهقصير،فلموخلول

أبيهجانبقتلالذيالعشرالسنواتابنالدرةمحمدنجدالرسصي،الفلسطينيالتلفزيون

الطلوبأصدقائهإلىيتوجهرموزها،أحدأصبحوالذيالأقصىانتفاضةبدءفي

لأقولولكن،للوداعلالكمألوح)أنا:يقولشهداء،يصبحواأنعليهمويقترح،الفلسطينيين

(.ورائيتعالوالكم

الهادئالمكانوهي،الجنةإلىفوراموتهبعدالدرةمحمدذهبكيفالشريطويظهر

إلىالصغيرالدرةمحمدويس!عالبحر،وشواطىالمياهونوافيرالخضراء،بالنباتاتالمكسو

أحلى)ماالأنشودةنغمخلفيةعلىذلكوكل،ورقيةطائرةيطيروهو،الشمسنورمعمتعته

(.عليلجسممنجاءلذيا،لدمابشلولارتوتلتيالأرضاريحأحلىما،لشهادةاريح

فيوعرفاترابينبينالتسليمصورعرضوهي،ماركوسعنهاتتحدثأخرىورقة

الورقةوهذهالكلوم(،وقتاكتمل،السلوموعد)اكتملعليها:مكتوباالأبيضالبيتحديقة

يقومحيث،وبنتولدصورةالفلسطينيالتلفزيونفيوتبث.الفلسطينيينللطلوبمعدةأيضا

اللعبة،تتركوهيفتظهر،البنتأماحجرا،بيدهويمسك،الصغيرةسيارتهبإلقاءالولد

المقاومة.يتوجهونوهمبحجر،منهابدلاوتمسك

المنتحرين.إرهابتشجعللأطفالحماسصحيفة4:المثال

الأولادفيهايتعلم(،)الفاتحاسمتحتللأولادصحيفةمرةأولينشرحماسموقع

اليهودالكفارضدبالسلوحالمقدسةالحربهوالدهسبيلفي)الجهادأنالفلسطينيون

(.لروسوالصربوا
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رسالتهاحماسحركةتؤكدحيث،الصحيفةمنالثانيالعددنشرالأسب!وهذا

أيضاولكناليهود،ضدفقطليس،وانتحاريةجهاديةعملياتلتنفيذوتدعوللأولاد،التربوية

الجهادأهميةعنيتحدثللأولاد،كرسالةمكاناخصصواالصحيفةمحرروالكفار،كلضد

الإنترنت،فيتنشروالصحيفة،العالمأمامالإسلامالشر،أمامالخيرحربالواقعفيبأنه

الرقابة.حاجزبسهولةتتجاوزوهكذا

لحياةعرضالأولالعددوفيللشهداء،بطوليةإعمالهذهالأولادصحيفةفيوتعرض

وصيةبدقةالصحيفةمحرروعرضوقد،الدولفيناريومفيالعمليةمنفذ،عياشيحيىالشهيد

أبيياووخ،الفرحأهازيجأصييا)اسمعيفيها:وجاءيهوديا،21قتلالذيالمنتحر

الاستشهادمنأفضلشيءمنوهل،الجنةفيالعينالحورسيتزوجابنكمفإن،الحلوى

أسب!وكل(،صهيونبنيتلاحق،متفجرةشظاياجسديمنسأجعل،فلسطينأرضعلى

اخر.شهيدوصيةتنشر

أسلوباويجعله،المنتحرينإرهابيؤيدالمدارسف!التعليم5:المثال

يحتذكا:

لضفةافيمدنأربعمنفلسطينيببنلطلابدفاترمجموعةيصادرلإسرائيليالجيشا

الضفةفيالأساسيةالمدارسلطلاب(التربية)أبطالهممنفتكشف،وغزةالغربية

هو:؟(تكونأنتريد)ماذا:السؤالعنالصحيحالجوابيكونإ!يلقنونهموكيف،والقطاع

(.)الشهادة

السلطةمنالمراقبةتحتالواقعوالتعليمالتربيةجهازفيمخصصةتدريسساعات

تدعوبموادمليئةالجغرافياأواللغةفيالطلابدفاترالشهداء،لموض!الفلسطينية

فلسطين.لوطناعنوشعاراتلانتحاريينابصورومليئة،للكراهية

اسملنفسهاختارالذيالفلسطينيينالطلابلأحدالجغرافيادفتر:المثالسبيلوعلى

فلسطيني،مقاتلصورةالأولىالصفحةففي،الصحفمنملصقاتفيهوجدتحرب(،)أبو
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تحيالا)بأنيعد:الذيلادنلابنصورذلكوبعد(،نركعولنواقفين)نموت:الطالبتحتهكتب

فيطالبإلىيعودهذاالجغرافيادفتر(،فلسطينفيللحياةطعملاداممابسلومأمريكا

وإطراءمديحالصورهذهجانبوإلى،فلسطينيينانتحاريينبصورمليم،لسادساالصف

عقابأفيلإسرائيلياالشال!منمفزعةصورلمقابلاوفي،لصهيونيالعدواضدلبطولاتهم

.العمليات

إسرائيل،يدعلىبعضهمقتلالذينللشهداءتخليداألبومشكلعلىاخرموت()دفتر

خلولعليهالحصولجرىالذيالألبوموهذا،انتحاريةعملياتفيأنفسهمفجرواواخرين

الرحيمعبديدعى،الثانويةالمرحلةفيطالبايخصلحمبيتفيالإسرائيليللجيشحملة

،لولادةاتاريخ)فلسطين(،:الاسم:الشخصيةلتفاصيلابدللدفتراجلدعلىكتبوقد،حمود

عند:الموتتاريخ(،العربيةالخزي)خيمة:السكنمكانبلفور(،)وعدم1791ثانيتشرين

أرسلهمولمنشهداءأبطالصورتلصقصفحةوصفحة(،الولادةمنذ)أيالعمليةتنفيذ

مكتوباالمخرباتلإحدىمحطمةجمجمةصورتهوتحت،إسرائيلضدانتحاريةلعمليات

(.السلومومسيرةالعالصيللضميرإسرائيلهديةهي)هذه:عليها

وفيهللجغرافيا،مخصصوهوأسد،محمودالطالبإلىيعودللكراهيةاخردفتر

الأردنيةوالمملكةغزةوقطاعالغربيةوالضفةإسرائيلدولةفيهابماالموحدةفلسطينمصور

:سؤالكتبالأخيرةالصفحةوفي(،فلسطين)أرضناواحدعنوانتحت(،الكبرى)فلسطين

(.إسرائيلضدالشهداءموتنموتأن)علينا:والجواب؟(،نموت)كيف

شهيدا؟(.يكونأنيريد)منعدائيةألعاب6:المثال

نأيريد)من:تسمىالفلسطينيينالأولادأوساطفيشيوعاالاكثرالألعابإحدى

مجموعةالأولى،مجموعتينعلىأنفسهمالأولاديو!اللعبةهذهففيشهيدا؟(،يصبح

دوريلعباخر،ولدويقومالشهيد،بدورولديظهروهنااليهود،مجموعةوالثانيةالشهداء،

أنا)نعملشهيد:اإجابةوتكونمستعد؟(،أنت)هل:ويسأله،لحزامابإلباسه،لتنظيمامسؤول
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وسرنفسهتفجيرمحاولااليهودمجموعةنحويركضوعندها(،الجنةفياللقاءإلىمستعد،

علىيسقطقربههومنفكل)انفجار(،الشهيد:يصئ،منهمعددأكبرلقتلالمجموعة

فييرغبونلأولاداجميعأنالفلسطينيالإعلانكتبكماهيهناوالمشكلة)ويموت(،لأرضا

الشهداء.مجموعةإلىينضمواأن

http://kotob.has.it



ذكرىإحياءنشاطات

منتحر:مخرباسمعلىقدمكرةفرقةأ:المثال

المنتحرالمخربباسمالقدملكرةدورياأقامتطولكرمفيالفلسطينيةالمدارسإحدى

ماهذا،اخرينشهداءباسمالمتنافسةالفرقبقيةسميتوقد،نتانيافي)بارك(فندقفي

فيأقيمتالمنافسة،الفلسطينيةالسلطةباسمالناطقة(الجديدة)الحياةصحيفةنشرته

لحركةالعسكريالجناحعضوعودةالباسطعبداستشهادلذكرىالمخصصالأسب!عبداية

منحالمنافسةهذهنهايةوفي،الفصحعيدليلةفيشخصا03منأكثرقتلالذي،حماس

الكرصيرائدالمجموعاتإحدىسميتوقدخاص،احتفالفيللفائزينال!سعودةأخو

عشراتفيهاقتلعملياتعنمسؤولاوكانسنة،قبلإسرائيلمنتصفيتهجرتالذي

الإسرائيليين.

للشهداء.تذكارينصبإقامة2:المثال

باستمرارالوعدوجرىالشهداء،لدماءوإخلوصاللشهداءنقديراالنصبأقيم

للوشتراكلفلسطينيينامئاتوتجمع،لوطنيةالأهدافاوتحقيقالاحتلولطردحتىلانتفاضةا

فيكثيرونمنهمحضرالذينالفلسطينيينالمقاتلينوتأييدالشهداء،تمجيداحتفالفي

ضدعملياتنفذواالذينالشهداءصورةإلىإضافة،فلسطينأعلومرفعتوقد،الاحتفال

تذكارينصبلإنشاءالتبرعاتجمعلبدءالجماهيرحمدانالشيخودعاالاحتلول،قوات

يونس.خانمنانطلقواالذينللشهداء
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المنتحرين:لإرهابالاباءتأييد

منتحر.مخربأمتفاخرأ:المثال

لصحيفةتشرح)دوجيت(قربإسرائيليينجنودثلوثةقتلالذيالمنتحرالمخربوالدة

وكيف،ندمقدأنهاعتقدتعندمانفسهالامتوكيف،بالاستشهادابنهاأقنعتكيفسعودية

عليهأنابني)علمت:تقول،سنواتعدةمدىعلى()الحساسزوجهاعنالابنهدفأخفت

بأنهأسابيعثلوثةالعمليةقبلعلمتلقد،نجحتالتربيةوهذه،الوطنأجلمنيضحيأن

نأوخشيتالحد،منأكثرحساسبأنهلعلصيزوجيعنذلكوأخفيتالاستشهاد،ينوي

والدةوهي(،الأوسط)الشرقلصحيفةالعبد()نعيمةقالتهماهذاذلك(.منولدنامنعيحاول

غزة،فيرضوانالشيخحيفيعائلتهامعتسكنوالتيالعبدمحمودالمنتحرالمخرب

ربيت:تقول،الانتحاريالعمللتنفيذالأولادتربيةكيفيةبالتفصيلللصحيفةوقدأوضحت

لإلقاءأرسلتهالعاشرةفيكانوعندما،الأولىالانتفاضةوخلول،الإسلامقيمعلىابني

الدهله:قلت،شهيداسأصبحقريبامحمود:قالولما.الإسرائيليالجيشجنودعلىالحجارة

ولكنبك،فخورةأناله:وقلت،قبلته،الوصيةيقرأوهوالفيديو،تصويرفيمعهوقفتمعك،

لماذابه:صرخترأيتهوعندما،الموتمنخافيبدوماوعلى،التالياليومفيرجعمحمودا

وإن،الإسرائيليالجيشلجنودناسفةعبوةوضعمهمةعليهألقيتإنهلي:فقال؟،رجعت

التيالليلةوفي،أعودولن،غداسأخرجأننيأعدكلكن:وأضاف،عليهشوشماشيئاهناك

سررت:الأمقالت،عرسحفلةفيكأنهماأمهمعمحمودخرج)دوجيت(،فيالعمليةسبقت

فرحاتزغرديبأنأحلفكشهيدبأننيتسمعينعندمالي:وقال،أخرىليلةمعهقضيتلأني

قتل؟،أوجرحهل:فسألت،معكالدهلي:قالوامساءالتالياليوموفي،العرسفيهومثلما

الفرح.بزغاريدبدأتوعدتهمثلماوعندهاقتل،لي:قالوا
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فلسطينية:صحيفةف!منتحرمخربوالدحديت2:المثال

)نتانيا(فيالانتحاريةالعمليةمنفذهو،عاما23العمرمنيبلغ(عليانعمر)أحمد

نشرتللعمليةوتأييدا،طولكرمفيشمسنورمخيمسكانأحدم،1002عاماذار5في

فوصفهنفذها،التيالعمليةعلىالشهيدوالديفعلردود()السبيلالفلسطينيةالصحيفة

فيشخصلكل)أتمنى:وأضاف،خطاهعلىللمسيرالفلسطينيينودعابطل،بأنهوالده

طردأجلومن،الأقصىأجلمنكشهيدللموتمستعدايكونأنالإسلاصيوالعالمفلسطين

البطولية،العمليةهذهنفذبأنهالشرفلنا)حصل:وقال(،المقدسةالأرضمنالصهاينة

فلسطينولتحرير،المقدسةوالأماكنالأقصىتحريرأجلمنالتضحيةبهذهفخورونونحن

إتمامأجلمنتركهالذيبالمالالتب!عفيهاطلب،وصيةأحمدوترك(،الصهيونيةالطغمةمن

وصيته:فيأيضاوكتب،نابلسفيالنجاحجامعةفيأختهولتعليم،المحليالمسجدبناء

الفلسطينيينفنحنولذلكشيئا،يعملونلاوالعرب،المحتلةوالقدسفلسطينتذبح)إسرائيل

(.القدسعنالدفاعأجلمنممكنةطريقبكلشهداءوالموتأنفسنابتقديمملزمون
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المنتحرينلإرهابالفلسطينيةالزعاماتتأييد

ياسرالفلسطينيةالسلطةرئيسمنمنتحرمخربلعائلةعزاءرسالةأرسلتأ:المثال

عرفات.

البرغوثي،مروانالغربيةالضفةفيفتحسرأمينمنمنتحرمخربلعائلةتهنئه2:المثال

حركةسروأمين،الفلسطينيالتشريعيالمجلسوعضو،الفلسطينيةالسلطةقياداتمنوهو

في)إفروفو(مقهىفيالمنتحرالمخربالبرغوثيوصفوقد،والسامرةيهودامنطقةفيفتح

وقفمواصلةفيالحقعنوتحدث،لعائلتهوباركبالشهيد،(غنيمات)موسىأبيبتل

رامفيالتشريعيالمجلسجلسةفيبعدهاالبرغوثيىشاركولما،إسرائيلمعالمفاوضات

المستوطنين،مغالمواجهةوتصعيدموحدةفلسطينيةجبهةإيجادإمكانيةعنتحدث،ال!ه

أجلمن،حماسحركةوخاصة،الفلسطينيةالجهاتبجميعالعلاقةتعزيز)علينا:وقال

المجلسأعضاءلهفصفق(،إسرائيلحكومةأمامناتضعهاالتيالتحدياتأمامالوقوف

عاصفا.تصفيقا

ضمنوذلكالشهداء(،)جميغمباركةقرارمقترعالتشريعيالمجلسنشرذلكوبعد

اسميذكرلمالقرارولكن،المستوطناتبناءفيإسرائيلحكومةلأعمالالمعارضةموجة

.غنيماتموسىالمنتحرالمخرب
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